
Villamartín, åk väg N332 mot Cartagena. Vid rondellen intill kilometerstolpe (en lite annorlunda modell) 
”Km 50”, sväng höger, fortsätt mot San Miguel,  kör rakt fram genom alla rondeller tills du ser banans entre 
på vänster sida. GPS: N37˚56'28", W00˚45'30". En klassisk bana (par72, 6.037m), där Europatouren har 
spelat. Ibland kanske semesterhusen ligger lite väl nära fair-way. Där finns också en tennisbana. 

CampoAmor och Las Ramblas de Orihuela, åk väg N332 mot Cartagena. Vid kilometerstolpe ”Km 
48”(Deseha de Campoamor), sväng höger. I förste rondell håll mot San Miquel (2:a avfarten), och följ 
vägen genom rondellerna rakt fram (håll venster) ca 4-5 km då ser du golfbanorna.   

Åk till höger, över vattendraget, för att komma till CampoAmor, inne i området så sväng vänster i första 
rondellen. GPS: N37˚55'41", W00˚46'46". En mycket vacker bana (par72, 6.198m), med långa svepande 
hål. De flesta fair-ways sluttar åt sidan, man står på skrå och slår. Vacker vy över Medelhavet. Simbassäng 
finnes. Magnifikt klubbhus, kolla takkronan i restaurangen!   

Åk rakt fram, längs med vattnet, för att komma till Las Ramblas, en utmanande och kuperad bana (par72, 
5.679m) med djupa raviner. På de flesta hål krävs ett utslag över 100-150 m från gult tee. Här sätts även 
låghandicapare på prov!  Ta med extra bollar! Tyvärr många blinda hål, där fair-way sluttar och bollen kan 
hamna i sidovattenhinder utan att man ser det. GPS: N37˚54'58", W00˚46'20". 

Las Colinas: blev öppnad  2009. Officielt maj 2010. Banan ligger mellan San Miquel och Orihuela Costa 
(nära Campoamor).  Banan är par 71, med 5 tees på alla hål,  rött, blått, gult, vitt och svart. Totalt finns 128 
bunkrar.  Man bör vara medveten om de relativt långa avstånden mellan hål och nästa tee, så det är bra 
med ”pigga” ben eller att man tar bilen till hjälp.  Den är designad av Cabell B. Robinson, ( har även 
designad t ex Sotogrande och Finca Cortecin på Costa del Sol samt  ytterligare ca 50 golfbanor runt om i 
världen).  
Färdanvisning:  Från Torrevieja: åk N-332 söderut i knappt 1 mil, mot Cartagena. Strax efter 
kilometerstolpe "Km 45" kommer några rondeller.  I rondellen (AP7-Alicante-Orihuela-CV 941 San Miguel 
de Salinas) , sväng höger mot CV941 San Miguel de Salinas, åk 6 kilometer,  golfbanan ligger vid en stor 
rondell. Från Alicante, distans 40km. Kör söderut efter betalväg AP-7, ta av vid exit 768 (Dehesa de 
Campoamor). Ta sedan CV-941 västerut, innåt landet mot San Miguel de Salinas, vid 6km är ni framme vid 
las Colinas. Från Murcia, distans 40km. Kör söderut efter A-30 och sväng av österut efter A-3319 och följ 
den tills ni når AP-7 där ni tar av norrut. Ta av vid exit 768 (Dehesa de Campoamor). Följ sedan CV-941 
västerut, innåt landet mot San Miguel de Salinas, vid 6km är ni framme vid las Colinas. 
Adres: Ctra. de Campoamor a San Miguel de Salinas CV-941, Km. 6. GPS: N37˚55'52", W0˚48'22" 
 
La Marquesa: Inåt landet, på väg CV-90/905 mot Crevillente, ca 7 km från Torrevieja ligger samhället 
Ciudad Quesada, därefter följ skylt mot golfbanan La Marquesa. Dåligt skyltat den sista biten. Lättaste 
vägen dit är nog att från Carrefour/McDonalds åka väg CV-905 inåt landet. Vid kilometerstolpe "Km 4" åk 
höger, mot Guardamar, in på väg CV-895. (Kommer man från annat håll, t ex väg N-332, så åk in mot 
Montesinos.) På väg CV-895 mellan kilometerstolparna "Km 1" och "Km 2", åk av mot "Pueblo Bravo", (vid 
silver ankaret). Fortsätt ca 1 km, vid T-kors kör höger och sedan första vänster, in på Calle Valencia. Vid 
nästa T-kors kör höger. Vid nästa korsning sväng vänster följ skylten ”Super Valu”, kör till näste rondell 
sväng vänster ”Campo de Golf”. När du väl ser golfbanan, så fortsätt till rondellen med en staty av ett äldre 
par (hr o fr Quesada), sväng höger så finns klubbhuset 50 m bort (på vänster sida).  
GPS: N38˚05'01", W00˚42'31". La Marquesa är en bra bana (par72, 5.991m). Våren 2005 har man ändrat 
bansträckningen samt bytt ut ett korthål. Banstäckningen justerades också 2008 (hål 10 och 13 bytte plats). 
 
La Finca: (la Rellana) i Algorfa öppnades 2002, är en bana i ”världsklass” (par72, 6.032m). En 
låghandicapare tyckte den var en av de fem bästa i Spanien. Färdbeskrivning från Torreta III/Carrefour: Åk 
CV-90/905 mot Crevillente. Efter ca 3 km sväng vänster mot (Los) Montesinos. Ca. tre km efter Los 
Montesinos kör av höger, mot Algorfa. Efter ca 5 km på denna väg (vid en rondell ) sväng till vänster och 
här ligger infarten till golfbanan. GPS: N38˚03'26", W00˚47'48". 

Vistabella Golf: en elva-hålsbana, blev öppnad i september 2009, hvor det  är möjligt att spela 9 eller 18 
hål. Färdanvisning: Åk CV-90/905 mot Crevillente. Efter ca 3 km sväng vänster mot (Los) Montesinos. 
Fortsätt på väg CV 945 mot Orihuela, ta höger vid km stolpe 9 km. Kommer ni på motorvägen AP7 från 
Alicante eller Cartagena tag avfart 751, i rondellen håll CV 945 mot Otihuela, fortsätt 3 km till km stolpe 9 
där du tar till höger. GPS: N38˚ 01'56", W00˚49'50". 

 



Lo Romero: ligger strax utanför Pilar de La Horadada. Banan öppnades 2008, en mycket trevlig och 
spännande bana med varierande hål. Möjlighen att OUT-pinnar står lite väl nära spelfältet på några hål. 
Avslutats med en spännande par 4 där green ligger på en ö. Från gult tee är banan 6.061m och från rött 
tee 5.260m. Färdanvisning: åk N-332 söderut i knappt 2 mil, mot Cartagena. (Åk inte upp på motorvägen.) 
Fortsätt N-332 till kilometerstolpe "Km 41", där ser man varuhuset Carrefour Express, sväng höger. Åk 
igenom samhället Pilar de La Horadada. Fortsätt i cirka 3 km mot Orihuela på väg CV-925. Infarten till 
golfbanan ligger vid en stor rondell vid kilometerstolpe "Km 29". GPS: N37˚52'59", W00˚49'19". 

Roda Golf: Är en inbjudande bana. Öppnades hösten 2006, designad av Dave Thomas.  Ligger alldeles 
intill N-332, på den västra sidan. Den är inte så lång. Från gult tee är den 5.819m samt från rött tee 
5.244m. Dvs en mycket liten skillnad mellan gult och rött. Hål 1-9 är lite tuffare än hål 10-18. Den har också 
många (vackra!) vattenhinder. Men ett vattenhinder kan kanske inte vara vackert om man råkar hamna 
där? Från restaurangen har man mycket fin vy över avslutningshålet. Hål 18 är en par5, där green vaktas 
av en stort vattenhinder med några rejäla fontäner. Banans signaturhål är hål 7 med greenen på en ö.  
Färdanvisning: åk N-332 söderut, mot Cartagena. Strax efter kilometerstolpe "Km 45" kommer några 
rondeller. Åk ut på motorvägen AP-7 mot Cartagena. Cirka 3 mil söder om Torrevieja finns samhället Los 
Alacazares. Från motorvägen finns tre avfarter: norr, centro och syd. Åk av vid Los Alcazares Norte. 
Kilometerstolpe "Km 786". Fortsätt söderut cirka 1-2 km. Vid första rondell sväng höger mot Roda, väg F-
27. Efter någon kilometer, ligger banan på höger sida. GPS: N37˚46'07", W00˚51'19". På väg tillbaks, så åk 
av motorvägen A-37/AP-7 vid Dehesa de Campoamor. På så sätt slipper man vägtullar. 

La Serena Golf: är en vacker och teknisk bana. Öppnades hösten 2006. Ligger alldeles intill N-332, på 
östra sidan, dvs mot havet. Med spanska mått så är den inte så lång, avstånd från gult tee är 5.884m och 
från rött tee är banan 4.923m. Första hålet är en något smal och tuff par5, (gul 494m, röd 443m) med OUT 
på vänstra sidan och nästan hela fair-way’s högra sida är det sidovattenhinder. Det är vattenhindren som 
är utmärkande för La Serena. På hela 16 hål kommer vattenhinder eller sidovattenhinder i spel! Enligt en 
lokal regel får man inte plocka bollar ur vattenhindren. Endast om du ser din boll och har för avsikt att 
droppa den, så får man ta upp bollen ur vattnet. La Serena har också ökenområden ”Desert areas” på 
spelfältet. Dessa ökenområden är att betrakta som ruff, dvs spela bollen som den ligger. Scorekortet har 
en mycket bra översiktsbild där man också ser vattenhindren, diken och ökenområden för varje hål. Nytt 
klubbhbus med fräscha omklädningsrum (handdukar tillhandahålles fritt) även en fräsch restaurang.  
Färdanvisning: åk N-332 söderut, mot Cartagena. Strax efter kilometerstolpe "Km 45" kommer några 
rondeller. Åk ut på motorvägen AP-7 mot Cartagena. Cirka 3 mil söder om Torrevieja finns samhället Los 
Alacazares. Från motorvägen finns tre avfarter: norr, centro och syd. Åk av mot Los Alcazares centro. 
Kilometerstolpe "km 790". Sväng vänster i rondellen och åk under motorvägen. Direkt därefter ska man 
åka söderut. Banan och klubbhuset ligger nära motorvägen. GPS: N37˚43'40", W00˚52'06". På väg 
tillbaks, så åk av motorvägen A-37/AP-7 vid Dehesa de Campoamor. På så sätt slipper man vägtullar. 

Längre bort (upp till 1 timmes bilresa) finns ytterligare ett antal banor:  

Font del LLop: Vägbeskrivning GPS: N38˚19'50", W00˚42'02", fra Torrevieja (Carrefour): Kör  CV-90/905 
mod Quesada og Crevillente. Efter knap en mil er du ved Quesada. Fortsät på motorvejen  AP-7 mod 
Alicante og  Crevillente. Efter ett par mil går motorvejen AP-7 sammen med motorvejen A-7. Ved 
kilometerstolpe "km 710" (dold/gemt) deler motovejen sig, kör mod Albacete och Madrid. Fortsät i ca ½mil. 
Afkörsel mod CV-847 Aspe. I rundkörslen 4. afkörsel, Aspe CV 847. Efter 4 km ser man banen på venstre 
hånd. Fölg skiltet. (Den ligger på andra sidan motorvägen från Alenda Golf). 

Alenda: en vacker, kuperad och mycket bra bana (par72, 5.934m). Sv Golf (nr 3/2004) lovordar banan i ett 
reportage om golf i Alicante. Ny bansträckning från april 2007. Banan blev definitivt trevligare, bättre 
spridning på par5 mm. Vägbeskrivning, GPS: N38˚21'35", W00˚40'18", från Torrevieja (Carrefour): Åk CV-
90/905 mot Quesada och Crevillente. Efter knappt en mil är du vid Quesada. Fortsätt motorväg AP-7 mot 
Alicante och Crevillente. Efter ett par mil ansluter motorväg AP-7 till motorväg A-7. Vid kilometerstolpe "km 
710" (dold) delar sig motorvägen: åk mot Albacete och Madrid. Fortsätt i ca ½mil. Kör av motorvägen efter 
kilometerstolpe "km 704" (Alicante/Aspe). I rondellen ska man följa skyltning mot Monforte och Madrid (inte 
Alicante). Omedelbart därefter ser man skyltning mot "Alenda Golf". Vägbeskrivning från Alicante: Åk 
motorväg A-31 mot Madrid, vid kilometerstolpe "km 226" sväng av mot "Murcia", följ sedan skyltning 
"Alenda Golf". 

 



Alicante:  en fin, flack bana med många vattenhinder på sista nio hålen. (par72) från vitt 6.236 m, från gult 
6.057 m & från rött 5.254 m. Något långt mellan green och nästa tee. Banarkitekt är Seve Ballesteros! Lite 
speciell då den har sex par3, sex par4 samt sex par5 hål. Sv Golf (nr 3/2004) skriver "En tekniskt 
utmanande golfbana ... ". Hyra av golfbil ingår i green-fee priset. Åk kustvägen N332 till (och in i) Alicante. 
När Alicantes hamn passerats, följ väg N332 mot Valencia (OBS! Ta inte motorvägen mot Valencia!). Strax 
efter hamnen svänger N332 av till höger. Efter ”Km 110” (en röd modell), eller ha Renault bilförsäljning/-
verkstad som riktmärke, sväng höger. Efter drygt 3 km så ligger klubbhuset på vänster sida. GPS: 
N38˚22'37", W00˚25'17". 

El Plantío: tillämpar pay-and-play. En 18-hålsbana samt en korthålsbana (9 hål, par 3). Såväl 
korthålsbanan som stora banan (par72, gult 5.887m, rött 5.289m) är helt OK En välskött anläggning med 
trevlig personal och atmosfär. Åk N-332 mot Alicante, strax efter vägtunneln, vid kilometerstolpe "km 97", 
sväng av mot flygplatsen. När du passerat flygplatsen så sväng av vid första avfarten (kilometerstolpe "km 
3", mot Elche/Alicante N340). I första rondellen sväng vänster mot Torrellano N340. Först en liten rondell 
sväng vänster mot Torrellano N340, sedan en större rondell där man svänger höger mot Alicante (väg A-
79). Efter 1 kilometer,  sväng höger i rondellen, Club de golf, strax efter sväng vänster, Campo de Golf.   
Efter någon kilometer så ser du infarten (en murad portal) till golfbanan. GPS: N38˚18'47", W00˚32'45". 

Bonalba Golf: en mkt bra och kuperad bana (par72, 6.096m). Åk N-332 mot Alicante. Strax efter 
kilometerstolpe "km 97": sväng av mot flygplatsen (avfarten kommer strax efter en tunnel). Fortsätt förbi 
flygplatsen. Efter några kilometer kommer du ut på motorvägen A-7. Åk motorvägen mot Valencia, salida 
(avfart) 67 mot CV800/Xixona (Jijona), N-340. Avfarten kommer direkt efter en längre tunnel. Precis vid 
kilometerstolpe "km 680". Håll till höger efter avfarten. Efter ca 2 km (strax efter kilometerstolpe ”km 752”) 
finns skylt mot Bonalba (och Busot). GPS: N38˚26'36", W00˚25'54". Bonalba ligger ca 65 km från Torreta 
III/Carrefour i Torrevieja. Sv Golf (nr 3/2004): "Efter några enformiga inledningshål kommer flera riktigt bra 
golfhål med mycket vatten, som gör dem speltekniskt intressanta." Vid golfbanan finns Europas största 
tomatodling!   

Villaitana: Öppnad 2005 anläggning nära Benidorm/Terra Mítica. Två 18 håls banor, en fullängdsbana 
samt en korthålsbana. Levante (östra), stora banan: Banarkitekt är Nicklaus Designs. 18 hål, par 72, längd 
för gult tee är 5.968m, rött tee är 4.875m. Handicapkrav kommer vara hcp 28 för herrar och hcp 36 för 
damer. Breda fair-ways samt härlig utsikt över Medelhavet och vacker inramning av bergen runt Finestrat. 
Poniente (västra), lilla banan: En korthålsbana, 18 hål fördelat på åtta par4 och tio par3 hål. Totalt par 62 
på 3.356m för gult tee. Rött tee är 2.485m. Det finns en putting-green och driving-range. Färdanvisning: Åk 
N-332 mot Alicante. Strax efter kilometerstolpe "km 97": sväng av mot flygplatsen (avfarten kommer strax 
efter en tunnel). Fortsätt förbi flygplatsen. Efter några kilometer kommer du ut på motorvägen A70/AP7. Åk 
motorvägen mot Valencia. (Betalmotorväg sista sträckan.) Åk av vid Salida (avfart) 65A, vid 
kilometerstolpe 653, mot Terra Mítica. Efter betalstationen följ skyltning "Golf". Efter cirka 2 km kommer 
rondell med en jättestor sfär/glob: åk in på den lilla vägen åt höger i rondellen! (Kommer man fram till ny 
rondell med jättestora segel, så har man åkt för långt. Vänd!) GPS: N38˚33'30", W00˚09'01".  

Altea Club de golf: 9 håls bane, par 72.  Altea Golf Club (Don Cayo)  er beliggende ved foden af Sierra 
Bernia bjerget, nær den vakre kystby Altea, og er en af de mest maleriske golfbaner på Costa Blanca. 
Åbnet i 1974 og den ældste på kysten. Designet af arkitekterne Pedro Barber og Gregorio Sands. Banen er 
ejet af medlemmer.  
Et af de sværeste huller er det femte (580 meter) par 5, det går op ad bakke 227 meter. På hul 3 har man 
en fantastisk udsigt over havet.  
GPS: N38°38’03”  W0°02´15”  
 
Altorreal: ligger i grannprovinsen Murcia. En trevlig designad bana (par72, 6.036m), tee:na ligger nära 
föregående green (med några få inledande undantag). Relativt kuperad och högt belägen bana. Åk CV-
90/905 mot Quesada och Crevillente. Efter knappt en mil är du vid Quesada. Fortsätt motorväg A-37 mot 
Alicante och Crevillente. Sväng av motorvägen vid avfart (salida) 733 (San Isidro), strax efter 
kilometerstolpe ”km 732”. Åk mot Murcia. Strax kommer du upp på motorväg A-7. Fortsätt mot Murcia i ca 
3½mil, tag Salida (avfart) 567A, ner på väg A-30 mot Molina de Segura.  Efter några kilometer tag Salida 
(avfart) 130 mot Urbanizaciones/Molina de Segura. Vid första rondellen, åk vänster, mot urbanisationerna. 
Efter en kilometer sväng in till vänster på en parallellväg, precis innan en stor grön skylt med texten 
Altorreal sväng höger, kör ca. 1 km tills du ser klubhuset (stor vit byggnad) på vänster sida. När du på 
hemvägen närmar dig Crevilliente, så håll utkik efter vägen mot San Isidro  avfart 535.  
GPS: N38˚04'23", W01˚10'20". När du på hemvägen närmar dig Crevilliente, så håll utkik efter vägen mot 
San Isidro  avfart 535.  



Hacienda del Álamo: öppnades (2004/2005) bana av mästerskapskaraktär med associering till ökenbana. 
En lång bana (par72, 6.375m), kortaste par3 är 174m, längsta par5 är 522m. Tee, fair-way, semi-ruff och 
greener är gräs, men "ruffen" är ökenmark, som formellt är en del av banan. Hamnar man där är bollen 
dock oftast spelbar. Många bunkrar, dock av god kvalité. Färdanvisning: Åk N-332 söderut mot Cartagena. 
Strax efter kilometerstolpe "Km 45" kommer några rondeller. Åk ut på motorvägen AP-7 mot Cartagena. 
Vid avfart "Salida 782" byt till motorväg C-3319 mot Murcia. Efter knappt 1 mil, vid kilometerstolpe "Km 16": 
sväng av mot Roldan. Ta landsvägen RM-F12/RM2 till och förbi Roldan och Balsapintada. (Så småningom 
åker man över motorväg A-30 Murcia-Cartagena.) Fortsätt mot Fuente Álamo. Eftersom man bygger nya 
vägar i området så är det kanske lättast att åka in i samhället Fuente Álamo. Inne i samhället finns 
skyltning till golfbanan. Ett kännetecken är att man passerar matvaruhuset "Mercadona", sen fortsätter 
man rakt fram ut ur samhället.  GPS: N37˚45'34", W01˚11'27". På väg tillbaks så sväng av A-37/AP-7 
(Cartagena-Alicante) vid Dehesa de Campoamor, så slipper man vägtull. 

 
Hacienda Riquelme: IRM bana nära samhället Sucina, söder om Torrevieja. Banan öppnades 2008.  
Färdanvisning:   
Hacienda Riquelme Golf ligger bredvid Sucina.  Åk N-332 söderut, mot Cartagena. Strax efter 
kilometerstolpe "Km 45" kommer några rondeller.  Kör söderut på A7 mot Cartagena. Ta avfarten mot 
Sucina (i höjd med San Javier) kör väg M-301 (mot Murcia) som blir RM 1 mot Murcia/Sucina.  Tag 
avfarten ”Sucina norte” , i rondellen tag den trejde avfarten (RM-F19/AP7 San Javier), tag andra avfarten 
(Hacienda Riquelme) og i näste rondell, sväng höger (Hacienda Riquelme), föjl  skyltarna mot ”Riquelme 
Golf”. På väg tillbaka, så åk av motorvägen AP-7 vid Dehesa de Campoamor. På så sätt slipper man 
vägtullar.GPS: N37˚53'37", W00˚58'08". På väg tillbaka, så åk av motorvägen AP-7 vid Dehesa de 
Campoamor. På så sätt slipper man vägtullar. 

El Valle: Bana öppnades hösten 2007. En vacker och trevlig bana. Många utmanande hål. Par 71, gul tee 
är 5.634m och röd tee är 4.466m. Färdanvisning: åk N-332 söderut, mot Cartagena. Strax efter 
kilometerstolpe "Km 45" kommer några rondeller. Åk ut på motorvägen AP-7 mot Cartagena. Vid avfart 
"Salida 782": byt till motorväg C-3319 mot Murcia. Efter 2 mil på denna motorväg, så kommer avfarten till 
El Valle, vid kilometerstolpe "Km 4". GPS: N37˚52'45", W01˚05'00". På väg tillbaks, så åk av motorvägen 
A-37/AP-7 vid Dehesa de Campoamor. På så sätt slipper man vägtullar. 

Condado de Alhama: Öppnades vintern 2009/2010 Helt igennem et Jack Niaklaus design, Banans 
maxiamale længde er 6884, Lång, gult tee 6.059m rött tee 5.034m, öppen bana som är genröst slopad.  
Färdanvisning:  Åk N-332 söderut, mot Cartagena. Strax efter kilometerstolpe "Km 45" kommer några 
rondeller. Åk ut på AP7 söderut mot Cartagena. Ta avfart 800 mot Murcia. Efter 8 km. Ta avfart 810 mot 
Murcia. Efter ytterligare 8 km. ta avfart 171 mot Alhama de Murcia RM2. Fortsätt motorvägen förbi Fuente 
Alamo och ytterligare ca. 2 mil till avfart 4 mot Mazarron. Håll vänster i den store rondellen under 
motorvägen mot Mazarron RM23. Efter ca. 6 km. ta avfart 5 Condado de Alhama Golf. Vänster i 
rondellenöver motorvägen och in på anläggningen. Fortsätt vägen rakt fram till infarten. Klubbhuset och 
övningsområde /första Tee  finns ca. 800 m till höger om  entren till  terracottafärgade fortet.  
GPS: N37˚44'40", W01˚21'56". 
 

Mar Menor:  öppnades 2007 nära Torre Pacheco, par 72 (fyra par3, tio par4 samt fyra par5). Längd från 
gult tee är 5.758m, från rött tee är längden 5.242m. De förste 9 hållar år designet af David Thomas og de 
sidste 9 er et Nicklaus design.  Der finns en stor simbassäng och ett SPA i anslutning till klubbhuset. 
 Färdanvisning: åk N-332 söderut, mot Cartagena. Strax efter kilometerstolpe "Km 45" kommer några 
rondeller. Åk ut på motorvägen AP-7 mot Cartagena. Cirka 3 mil söder om Torrevieja finns samhället Los 
Alacazares. Från motorvägen finns tre avfarter: norr, centro och syd. Åk av mot Los Alcazares centro. 
Kilometerstolpe "km 790". Sväng höger i rondellen och åk mot Torre Pacheco.  Efter knappt 2 km en 
rondell: fortsätt rakt fram mot Torre Pacheco. Efter knappt 2 km sväng höger in på väg "F-28", mot "Pozo 
Aledo, San Javia". Efter ½ km ligger golfanläggningen på vänster sida. GPS: N37˚44'40", W00˚54'54". På 
väg tillbaks, så åk av motorvägen A-37/AP-7 vid Dehesa de Campoamor. På så sätt slipper man vägtullar. 

 

 



Saurines ( de la Torre) Saurines öppnade i 2011, en 18 håls, par 72  men har redan en mycket fin finish 
på både fairways och greener och den mognar snabbt. Degisnad af  Jack Nicklaus och hans  idé med 
denna bana var att få till en kombination av öken- och linksbana, Arizona och Skottland. Banan är flack 
med rejält ondulerade fairways och greener. Hålen slingrar sig på detta typiskt skotska sätt fram genom en 
ökenliknande miljö. Det är få bunkrar, men mycket sand runtom, blandat med små ökenbuskar.  Därmed är 
banan enkel att gå. Der findes ingen driving range, man skal använda träningsfaciliteterne på La Torre 
Golf, som ligger ca. 1,5 km. fra banen. Färdanvisning:  Kör söderut på A7 mot Cartagena. Tag av på avfart 
782 mot Murcia. Tag av mot Balsicas/Roldan, tag 4:e avfart i förste rondel, mot Roldan (RM-F12), i trejde 
rondell tag 3:e avfart, (her går der en alle med små¨palmeträer på venstre hånd). GPS: N37˚47'32", 
W00˚58'25" Bemärk at der står  ikke står Saurianes Golf på indgangsporten til banen, der står Las 
Terrazas de la Torre.  

 


