
Välkomna till Costa Calida och Serena Golf
Spanien erbjuder ett härligt klimat, fantastiska golfbanor, spännande mat och goda 
viner. Åk till Spaniens sol säkraste område, Costa Calida (den varma kusten), som har  
det bästa klimatet i Europa med upp till 320 soldagar per år. Detta är Spaniens mest 
orörda kust utmed det spanska Medelhavet. Berg och skogar blandas med bördiga 
slätter med stora frukt- och grönsaksodlingar. 

Vi erbjuder Longstay med boende på Senator Mar Menor och spel på La Serena Golf, 
som ligger ca en timme söder om Alicantes flygplats. Här har vi erbjudit longstay-
resor i 11 år. Det är en mycket trevlig longstay-destination som växt i populäritet för 
varje år. Här har vi longstay-gäster hela säsongen, med första resenärerna som 
anländer i slutet av september och sista som åker hem i början på maj!

Senator Mar Menor Golf & Spa Resort är ett spa-hotell perfekt beläget vid golfbanan 
La Serena och nära orten Los Alcázares, Costa Calida. Anläggningen har en 24 
timmars reception, restaurang, utomhuspool och ett spa-center som erbjuder 
behandlingar. Anläggningen har 85 hotellrum och 174 lägenheter.

Det finns lägenheter med 1 eller 2 sovrum. I lägenheterna finns ett fullt utrustat kök 
inkl tvättmaskin och diskmaskin. Alla lägenheter har a/c, TV, wifi, och värdeskåp. Fri 
parkering och förvaringsutrymme finns i källaren. Det finns ett stort utbud av 
restauranger, barer och affärer i den närliggande staden Los Alcazares. 

På La Serena finns det även fina träningsmöjligheter med en driving-range och ett 
flertal övningsgreener för putt och närspelsträning. För de som vill ha spel på mer än 
en bana erbjuder vi möjlighet till spel på ytterligare 10 banor i distriktet.

Vi har svenska golfvärdar på plats som erbjuder er bästa möjliga service. Här 
arrangeras tävlingar, middagar, pub-kvällar, quiz-kvällar, utflykter och mycket annat 
spännande!

Vi arbetar med fria ankomsttider, för att ni skall kunna hitta bästa möjliga 
flygförbindelse för er longstay-vistelse. Vi har samarbete med biluthyrare och 
buss/taxibolag om ni önskar hjälp med hyrbil eller transfer.

Longstay erbjudande våren 2022
Vi erbjuder longstay på under mars månad
Pris: 22 700 kr per par (11 350 kr per person)
Vi erbjuder longstay på under april* månad
Pris: 19 700 kr per par (9 850 kr per person)

I priset ingår:
- boende i lägenhet med ett sovrum 28 dagar
- 15 rundor golf per person på La Serena Golf
Valfri ankomstdag.
Flyg och hyrbil ingår ej.
* Bokningar april (endast ankomst & avresa inom april månad)

VÅR erbjudande 
på SENATOR!
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