I Torrevieja
är du granne med golfbanorna
Club de Golf Villamartin

Las Ramblas

Vägbeskrivning:
Väg 332:an Torrevieja mot San Pedro
nordväst Desea de Campoamor
Avtag Zenia-rondell till höger
Villamartin är en klassisk mästerskapsbana som kräver en del av golfaren.
70 bunkrar och en del spännande hål.
Banan är mycket välskött, strategiskt
placerade bunkrar, olivträd och andra
naturliga hinder.
Trevligt klubbhusområde med shop och
omklädningsrum.
Bra restaurang med uteservering.
Träningsmöjligheterna på range och
puttinggreener.
Telefon +34 966 765 170
Fax +34 966 765 170

Vägbeskrivning:
Väg 332:an Torrevieja mot San Pedro
Avfart höger
nordväst Dehesa de Campoamor
Las Ramblas ligger läckert mellan två
raviner i närheten av havet.
Letar du utmaningar bör du söka dig hit.
Höga träd och smala fairways gör att dina
slag mellan ravinerna kräver en hel del
planering. Banan är spektakulär och blir ett
golfminne för livet. Man kommer att minnas
banan.
Shop och omklädningsrum.
Träningsmöjligheterna består av range,
puttinggreen och övningsbunker.
Designer: Pepe Gancedo, 1990
Längd gul 5679 meter, 18 hål, par 72
reservas.golfvillamartinr@grupoquara.com
Telefon +34 966 774 728
Designer: Mr. Puttman, 1972
Fax +34 966 774 733
Banans längd 6132 meter
reservas.golflasramblas@grupoquara.com
18 hål, par 72

Golf & Country Club
La Marquesa
Vägbeskrivning:
Crevilliente-vägen mot Quesada
Avtag Quesada-rondellen till höger.
Efter porten finns skyltning utmed vägen
genom hela samhället.
Trevlig och lättspelad bana belägen i en
dal strax norr om Torrevieja. Känns som
en skandinavisk hemmabana.
Medlemsantalet från de nordiska
länderna uppgår till minst 250.
La Marquesa ligger vackert i en dalgång
strax norr om Torrevieja. Den är erkänt
trevlig att spela och är relativt enkel,
även om den har många utmanande
vattenhinder.
Designer: Justo Quesada 1989
Banans längd 6.000 yards
18 hål, par 72
Tel : +34 966 714 258
Email: golflamarquesa@ctv.es

La Finca
Vägbeskrivning:
Nordost om Torrevieja
Crta Algorfa - Los Montesinos,
3 km till Algorfa
En önskebana för alla golfare.
”Ett måste” att spela den här banan på
6.394 meter. Kostnaden per runda är något
högre än andra.
Designer: Pepe Gancedo Ganselo
www.golflafinca.com
reservas.golflafinca@grupoquara.com
Telefon +34 966 729 010
Fax +34 966 729 011
18 hål, par 72

Real Club
de Golf Campoamor
Vägbeskrivning:
Väg 332:an Torrevieja - San Pedro
Avfart väster Desea de Campoamor
En anläggning att minnas.
Med ett imponerande klubbhus och en
underbar utsikt mot La Manga.
Dagens menu mellan 14 och 16 euro
intas inomhus eller på den stora
terrassen till en överkomlig kostnad.
Tel : +34 965 321 366
Fax: +34 965 320 506
Designer:
Carmelo Gracias Caselles, 1989
Banans längd gul 6.066 meter
Antal hål 18, par 72
www.lomasdecampoamor.com

Lo Romero Golf Course
Banan ligger söder om Torrevieja.
Vägbeskrivning:
Väg 332:an mot Pilar de la Horadada
Avtag till höger vid Carrefour,
kör genom samhället tills du kommer till
”Lo Romero Rondellen”.
En ganska ny bana där banlayouten
kom i första hand och inte husen.
En bana där du har användning för alla
dina klubbor. 57 bunkrar gör det lite
extra spännande. Hål 18 vill man spela
igen och det gärna direkt.
www.loromerogolf.com
18 hål, par 72
Telefon +34 902 180 918

