GOLF I andalusien
Få steder i verden finder I en koncentration af golfbaner
som i Andalusien og ikke mindst på Costa del Sol, eller
Costa del Golf, som strækningen mellem Malaga og Gibraltar ofte kaldes. Med mere end 40 golfbaner af høj kvalitet
og et vidunderligt vejr året rundt finder I her den perfekte
golfdestination.
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El Paraiso ***+
Ctra. De Cadiz Km 167
Urbanizacion El Paraiso
29680 Estepona
Tlf.: (952) 883 000

El Paraiso
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På kysttrækningen mellem Marbella og
Estepona, 70 km fra Malaga lufthavn finder I dette pæne førsteklasses hotel, der er
opført på en bakketop med flot udsigt over
Middelhavet og Sierra Bermeja. Hotellet
ligger i en 25.000 m² stor have fyldt med
blomster og træer – det perfekte sted til
afslapning i en af de mange solvogne. Her
ligger også både udendørs og indendørs
swimmingpool, børne-pool samt legeplads
for de yngste. De 171 store pæne værelser har alle aircondition (om sommeren)
/ centralvarme (om vinteren), telefon, TV,
minibar, hårtørrer og safetybox (mod betaling) samt balkon med udsigt over enten
havet eller mod bjerge/golfbane. Hotellet
har flere restauranter og barer og en privat
beach club med liggestole og parasoller på
stranden, der ligger få minutters kørsel fra
hotellet (gratis shuttle-bus). Med mere end
30 golfbaner, hvortil hotellet har redu-
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cerede green fee-priser, indenfor en radius
af 50 km er dette virkelig stedet for golfentusiaster. Hotellet har desuden et stort
helsecenter, der tilbyder mange former for
traditionel kinesisk behandling.
Kørselsvejledning til Hotel El Paraiso:
Fra Malaga lufthavn følges skiltene til Cadiz/Algeciras. Efter 3 km er højre vejbane
markeret E15/N340 Cadiz/Algeciras. Følg
denne vej forbi Torremolinos, Benalmade-

na og Fuengirola. Bliv på N340 og kør forbi
Marbella/Puerto Banus-afsvinget gennem
San Pedro de Alcantara. Følg skiltningen til
El Paraiso. Efter ca. 3 km drejes til højre
lige efter KM 167-markeringen. Følg vejen
op ad bjerget ca. 1½ km.
Kør alternativt ad toll-motorvejen mod
Estepona og tag San Pedro de Alcantaraafsvinget. Herefter følges skiltningen til El
Paraiso.
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La Cala Golf Resort *****
Urbanización La Cala Golf
CN 340 – Exit La Cala de Mijas
29649 Mijas – Malaga
Tlf. (952) 669 000

La Cala Golf Resort

Smukt beliggende i baglandet ved Mijas,
blot 30 minutters kørsel fra Malaga lufthavn og 10 minutter til La Cala stranden,
ligger La Cala Golf Resort ved de tre anerkendte 18-huls baner af samme navn.
Hotellet, som er renoveret i 2004, består af
107 værelser, alle store og luksuriøst indrettede med balkon/terrasse, tv, telefon,
hårtørrer, minibar og aircondition. Hotellet
tilbyder desuden sine gæster udendørs og
indendørs swimmingpool, fitnesscenter,
tennis- og squashbaner, restaurant, snackbar og bar. Desuden har resortet en eksklusiv spa-afdeling på hele 1300 m2 med
bl.a. sauna, jacuzzi, tyrkisk bad, solarium og
professionel massage.
Et luksuriøst og elegant kompleks i bedste
kvalitet.
La Cala Golf Resort huser Spaniens største golfkompleks og landets eneste David
Leadbetter Golf Academy. Her kan vælges
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mellem 3 forskellige 18-hullers baner og en
6-hullers par 3 bane - alle af høj kvalitet.
Kørselsvejledning til La Cala Golf Resort:
Fra Malaga lufthavn køres på vej A-7 mod
Cadiz. Efter ca. 2 km. drejes fra i retning
mod Fuengirola/Mijas/Cadiz, stadig vej A7. Kør forbi frakørslen til Torremolinos og
efter ca. 4-5 km. passeres to frakørsler til
henholdsvis Arroyo de la Miel og Mijas.
Efter disse skal der holdes til højre og dermed vælges A-7 mod Fuengirola. Vælg ikke
betalingsvejen AP-7 som går mod venstre.

Fortsæt af A-7 forbi Fuengirola, og passér
Fuengirola Castle på venstre side.
Følg kystvejen og hold øje med skilte mod
La Cala. Tag frakørslen La Cala, fortsæt til
en rundkørsel, hvor der drejes til højre. Efter endnu en rundkørsel, som der fortsættes lige igennem nåes endnu en rundkørsel.
Her køres mod La Cala Resort. Efter ca. 1.5
km nåes et vejkryds, hvor der drejes til venstre mod La Cala Resort. Bliv på denne vej
ca. 5 km indtil indgangen til resortet. Kør
forsigtigt i de meget skarpe sving. Hotellet
ligger ca. 2 km. længere fremme.
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