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Hotel Denia La Sella Golf Resort & Spa 
Denia La Sella Golf Resort & Spa vackert ligger vackert placerat i 
nationalparken Montgó bara 10 minuters bilresa från Denia och Javea på 
Costa Blanca kustenoch en knapp timme från flygplatserna i Alicante och 
Valencia. Det är en komplett anläggning med en härlig atmosfär intill en av 
Valencia regionens allra bästa banor designad av José María Olazábal. 

 
La Sella har 178 rum och 8 
lyxiga juniorsviter.  Rummen 
är rymliga och fint inredda. 
Det finns alla de 
bekvämligheter du förväntar 
dig, fritt Wi-Fi, TV, 
balkong/terrass och 
rumsservice. 
 
Resorten har tre restauranger 
och två barer. Brasserie 
Montgó har en rustik mysig 
atmosfär som har en  stor 
terrass med vacker utsikt över 

poolen och golfbanan. Här serveras frukost och buffémiddagarna om man 
väljer halvpension. Segaria Thai Restaurant med erfarna kockar från 
Bangkok tar dig till en kulinarisk resa genom thailändska köket och låter dig 
upptäcka nya smaker och exotiska kryddor. Hoyo 19 Golf Restaurant, kan 
du njuta av regionala risrätter och  traditionella menyalternativ på den 
soliga terrass med utsikt över nionde green.  
 
Vid Resorten finns en komplett spa-anläggning där du kan återhämta dig 
efter golfen och ladda batterierna i jaccuzin.  
 
La Sella Golf ligger helt ostört och vackert inbäddad i Montgó 
naturreservatet. Banan har tre  9 håls slingor designade av José Maria 
Olazábal, dubbel mästare i Masters i Augusta 1991 och europeiska Ryder 
Cup kapten i 2012. Banans 3 slingor är uppkallade efter olika vindar, Llebeig 
Gregal och Mestral. Det är en trevlig och variationsrik parkbana. Banan 
skiftar från vissa öppnare hål och andra där man spelar som i korriodorer 
där fariway kantas av de typiska pinjen.   Det finns en del vattenhinder på 
Gregal och har mer vatten i spel och bunkrar i spel.  

 
Fakta  
RUM: 
186 rum  

FACILITETER: 
Gym, inomhuspool 
utomhuspool 

AVSTÅND: 
Alicante flygplats 103 km 
Denia 4,8 km  
Javea 11 m  
Valencia 104 km 

 

 

 

 

 

 

  

Golfparadis mellan 
Alicante och Valencia  
La Sella Golf Resort bjuder på 
högklassigt boende, komplett 
spa, vacker natur och riktigt 
härliga golfupplevelser vid 
José-Maria Olazabal designade 
golfbana  
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