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Valle Romano  
Den här fina, moderna golfresorten är bra belägen ett par minuter från 
charmiga kuststaden Estepona.  Här njuter man av solsken, stränder, hamnar 
och ett myllrande folkliv. Estepona är också nära till de viktigaste städerna i 
Andalusien, som Gibraltar, Sevilla, Granada och Cordoba. Det är en region 
fylld med attraktiva platser, städer med historia, museer och andra centra 
för kulturellt intresse.  

 
De fina och rymliga lägenheterna 
har en bra layout, de stod helt  
klara 2014. Alla lägenheter har 
separat sovrum, välutrustade 
köksdel med vardagsrumsdel 
med TV och soffa.  Lägenheterna  
fungerar för självhushåll oavsett 
om man vill stanna ett par nätter 
eller en längre tid. Alla 
lägenheter har en stor härlig 
balkong eller terrass med 
utemöbler.  
Klubbhuset som ligger några 
minuters promenadväg från 
hotellet har en trevlig 
restaurang. Serverar modern 
mat och baseras på lokala 
råvaror. Här njuter man av en 
fantastisk utsikt över golfbanan 
och havet i bakgrunden. 

 
Valle Romano Golf, i Estepona, är en mästerskapsbana, förberedd för att 
hålla större tävlingar. Dess utformning tilltalar såväl amatörgolfare, som  
proffs med variationsrika hål och 5 tees per hål och stora greener med många 
flaggpositioner, samt vackra vyer  över havet.  Det finns ett genomtänkt 

system att förbeställa 9 hålsfika 
med interntelefon på 8 e hålet 
med en direktlinje till 
restaurangen. Klubben har ett 
fullt utrustat Club House med 
shop, restaurang, 
omklädningsrum med bastu. Det  
finns en mängs andra banor på 
den spanska solkusten, se filmen 
och inspireras!  
 

 
Fakta  
RUM: 
430 lägenheter 

FACILITETER: 
Utomhuspool, tennis 

AVSTÅND: 
Malaga flygplats 90 km 
Estepona 5 km   
Marbella 29 km 
Golf 
Valle Romano på anläggningen 
Estepona Golf 6 km 
Almenara Golf 35 km   

 

 

 

 

 

 

Golfa på den spanska 
solkusten! 
Den 20 mil långa spanska 
solkusten är en klassisk 
golfdestination här hittar man 
allt koncentrerat, golfbanorna, 
hotellen, städer och nöjen. Det 
är en klassisk destination som 
lockar många svenska 
golfturister, speciellt under 
vintersäsongen för att byta ut 
snö och kyla mot ett flödande 
solsken! 
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