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Mar Menor Golf Resort 
Det här är en komplett anläggning belägen på Costa Calidá den varma 
kusten några minuter från Los Alcazares och de härliga stränderna vid 
Mar Menor. Här man bor tryggt, Resorten är omgärdad och har 
bevakade entréer. Marmenor är utformad för att ska kunna stanna här 
en längre tid, det finns en egen affär, flera trevliga restauranger, det 5* 
hotellet har mycket service och faciliteter, lobby, restauranger och 
annan service att tillgå. Dessutom bor det många här året om som har 
ordnat med olika aktiviteter som vinprovningar, bridge etc. 

Här finns 48 fina, 
nyproducerade lägenheter 
som har en ljus och öppen 
planlösning. De håller en 
hög standard i materialval 
och utrustning. I anslutning 
till lägenheterna ligger ett 
poolområde. Det ingår 
städning en gång i veckan. 
Lägenheterna har separat 
sovrum med garderober. 
Från sovrummet har du 
utgång till en möblerad 

uteplats. Badrummen ligger i anslutning till sovrummet, de är fräscha 
och har badkar. Lägenheterna har bra, välutrustade och moderna kök. 
Här finns spis, ugn, micro, tvättmaskin, diskmaskin och all annan 
köksutsrustning/redskap som krävs för självhushåll. Köksdelen är 
öppen mot vardwsgsrummet som har matplats och soffgrupp med TV 
med internationella kanaler (CNN, Sky news, Eurosport). Det finns fritt 
WiFii i lägenheterna. Alla lägenheter har en stor härlig balkong eller 
terass med utemöbler. Det fina 5* Intercontinental hotellet har 64 
vackert utformade rum och sviter. Här vid hotellet finns lobby, 
restauranger och Spa. 
Det finns ett bra utbud av restauranger på Mar Menor Resort, där du 
kan välja mellan medelhavsmat, italiensk, och pubmeny. På 
Intercontinental hotellet kan du använda med ett rabatterat pris det 
fina Spaet. Här finns en varm inomhus pool, jacuzzi, och bastu. 

 
Här tröttnar man inte på golfen, du 
väljer mellan sex olika banor, som 
alla har olika karaktär. Förutom 
golfen finns andra sport-faciliteter. 
De sex golfbanorna är Menor, 
Saurines, La Torre, El Valle, 
Hacienda Riquelme och Alhama 
Signature Course. 

 
Fakta  
RUM: 
64 rum, 48 lägenheter  

FACILITETER: 
Gym, inomhuspool 
utomhuspool, spa, 
livsmedelsbutik 

AVSTÅND: 
Alicante flygplats 89 km 
Cartagena 20 km    
Mar Menor 400 m  
Saurines 16 km  
El Valle 24 km 
Hacienda Riquelme 32 km 
La Torre 14 km 
Supermarket 5 km  
Los Alcazares ca 5 km 

 

 

 

 

 

 

Utforma som du vill på 
Mar Menor golf resort! 
Välj mellan reortens 6 
golfbanor, alla designade av 
Jack Nicklaus, Välj att bo på 
hotell eller fina lägenheter, ett 
par dagar eller hela vintern? 
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