Fakta
RUM:
125 rum
FACILITETER:
Gym, inomhuspool
utomhuspool, spa

Hotel Vincci Tenerife Golf
Boendet ligger 2 minuters promenad ner till stenstranden. Detta hotell
ligger vid havet på Teneriffa, 100 meter från golf-banan Golf del Sur. Här
finns en utomhuspool och ett spa. Många av rummen på Vincci Tenerife
Golf har egen balkong, vissa med havsutsikt.
Hotellet har 125 trevliga
och rymliga rum inredda i
Underbart läge precis
ljusa, naturliga färger.
Rummen är utrustade med
bredvid havet!
a/c, minibar, internet,
Njut av en golfsemester vid
värdeskåp satellit-TV mm.
Alla har luftkonditionering,
sydspetsen av Teneriffa. Här
platt-TV
med
bor du bekvämt direkt vid
satellitkanaler och ett
modernt badrum med
havet med närhet till mängder
hygienprodukter.
av restauranger och barer och

AVSTÅND:
Reina Sofia flygplats 8 km
Los Cristianos 15 km
Playa de las Americas 16 km
Golf del Sur GC 3 km
Las Americas GC 16 km
Amarilla GC 4 km
Costa Adeje GC 24 km
Buenavista GC 68 km

ett stenkast från en av
Teneriffas allra bästa
golfbanor, Golf del Sur

Vincci Tenerife Golf har en
bufférestaurang och en bar
med terrass och havsutsikt.
Glutenfri mat och annan
specialkost går att beställa.
Rumsservice tillhandahålls.
Hotellets Nammu Spa har bastu, ångbad och en dynamisk pool.
Massage- och skönhetsbehandlingar går att boka. Du har också tillgång
till en solterrass med solstolar.
Teneriffa har en hel mängd fantastiska banor. Golf del Sur är en 27 håls
anläggning som är en av de bästa golfbanorna på Teneriffa. De tre 9 håls
slingorna går genom ett vackert böljande landskap. Amarilla Golf är en
variationsrik 18-hålsbana med par 72, designad av Donald Steel. Den
ligger i svagt ondulerad terräng belägen mellan raviner och Atlantkusten.
Golf Las Americas är en 18-håls parkbana med par 72 ligger som i en
amfiteater som skydd mot havsvindarna. Här finns flera sjöar,
vattendrag och bunkrar samt breda fairways och lutande greener. Golf
Costa Adeje är designad av den välkända golfarkitekten Pepe Gancedo.
Samtliga hål är placerade i harmoni med naturen och från olika ställen
har man utsikt över La Gomera, bergskedjan Adeje, Playa de la Americas
och havet. Buenavista Golf är designad av Seve Ballesteros, är en av de
vackraste banorna på ön.
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