
 
 

TEL 035 356 81 
EMAIL info@golfjoy.se 
www.golfjoy.se 

ADRESS KarlXI:s 27  
ÖPPETTIDER mån-fre 09.00-17.00 

 

      

 

Melia Marbella Banus 
Det helrenoverade Meliá Marbella Banús Hotel ligger i ett exklusivt område 
i Puerto Banus, i den berömda "Milla de Oro" intill stranden. Härifrån kan 
man promenad runt Puerto Banus och dess exklusiva butiker eller 
attraktionerna i den fantastiska lokala nattlivet för dem som väljer att gå ut. 
Hotellet har utformats i medelhavsstil med elegant inredning och färger 
som ljusa färger. En stor trädgård omger hotellet. 

 
Hotellet har en hög kvalitet 
med gott om faciliteter. Här 
finns 204 rymliga rum med 
balkonger eller terrasser med 
utsikt över Medelhavet, bergen 
eller den härliga trädgården. 
Rummen har kostnadsfri 
trådlös Internetanslutning, 
direkttelefon, telefonsvarare 
och värdeförvaringsskåp.  
Här äter du gott vid restaurang 
Rio Verde, från en magnifik 
champagne frukostbuffé till en 
variationsrik middagsbuffé med 
ett brett sortiment av rätter. 
Koppla av med god dryck vid 
den trevliga loungen och bar 
café, El Patio öppet ända fram 
till småtimmarna 

Här finns alla möjligheter till en aktiv semester med  tennis och paddle 
banor, utomhus och inomhuspool, välutrustat gym, jacuzzi, bastu, turkiskt 
bad.  
 

Costa del Sol, sträckan från 
Malaga till Gibraltar kallas 
även golfkusten och har ett 
60-tal banor, så det finns en 
hel del att välja mellan! Vi 
rekommenderar Santa 
Clara, Marbella, Los 
Naranjos, Valle Romano 
eller  Chaparral men givetvis 
kan vi skräddarsy ditt paket 
om du vill testa andra 
banor. Se filmen och 

inspireras!  

 
Fakta  
RUM: 
204 rum  

FACILITETER: 
Gym, inomhuspool 
utomhuspool 

AVSTÅND: 
Malagas flygplats 65 km 
GOLFBANOR  
Atalaya 11,7 km  
El Paraiso 11,5 km  
Marbella G&CC 16,7 km  
Los Arqueros 10,5 km  
Estepona Golf 29,3 km  
Cabopino 30,5 km 

 

 

 

 

 

 

Strandläge vid Puerto 
Banus, den lyxiga delen av 
den spanska solkusten! 
Marbella området genomsyras 
av en elegant, lyxig 
kosmopolitisk atmosfär. Här 
bor du med promenadavstånd 
till restauranger och den 
trevliga hamnen. Välj och 
vraka bland det stora utbudet 
av golfbanor på den spanska 
solkusten! 
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