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Hotel Alicante Golf**** 
Söker du en blandning av avkoppling och stadspuls, många flygalternativ, 
korta transfers och boende intill golfbanan, är Alicante Golf Resort ett bra 
val! Det är en populär golfanläggning belägen 23 km från Alicantes 
flygplats. Alicante med dess stora utbud av shopping, kultur och nöjen 
ligger bara 20 minuter härifrån. 

 
Hotellet har 156 ljusa och 
rymliga rum som alla har 
balkong eller terrass, varav 
de flesta vetter ut mot 
golfbanan. Här kan man även 
välja att bo i ett lite större 
rum - Deluxe. Är man udda 
antal owch inte vill ha ett 
enkelrum kan man då välja 
ett Deluxerum som man bor 
tre i. Hotellet har bra 
faciliteter med 24h-
reception och rums¬service. 
Man kan njuta av ett dopp i 
poolen, i en mysig och 

lummig miljö. 
  
Här finns restaurang, bar, kafeteria och från terrassen kan man följa spelet 
på den intilliggande banan. Här finns spa och gym med bastu. Det finns en 
paddle court.  
Vid hotellet ligger Alicantebanan, övriga banor i området är Bonalba GC 8 

km, Alenda GC 29 km. Vill 
man spela mycket golf på 
Alicante kan man boka och 
betala nästa runda på plats. 
Alicante-banan är designad 
av Severiano Ballestero. Det 
är en trevlig parkbana med 
pittoreska inslag av romerska 
ruiner och lämningar på 
banan, som uppskattas av 
både hög- och 
låghandikappade. Här finns 

fem stora sjöar som är i spel på tolv av hålen. Banan har breda, inbjudande 
fairways och strategiskt utplacerade bunkrar. På anläggningen finns ett bra 
träningsområde med range-, putt- och chipområde. 

 
Fakta  
RUM: 
156 rum  

FACILITETER: 
Gym, inomhuspool 
utomhuspool 

AVSTÅND: 
Alicante flygplats 23 km 
Bonalba GC 8 km  
Alenda GC 29 km 

 

 

 

 

 

 

  

 

Golfresa med allt inom 
räckhåll!  
Nära Alicante flygplats, Seve 
Ballesteros banan utanför 
fönstret, och Alicante med dess 
stora utbud av shopping, kultur 
och nöjen ligger bara 20 
minuter härifrån - kan det bli 
smidigare? 
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