
 

 

Golfbanor runt Alicante 

Senast uppdaterad 2022-12-06 

Det här dokumentet skapades ursprungligen för kompisar och vänner som hyr mitt radhus i 
Spanien för att de skulle få lite grepp om golfen i området. Det kan kanske vara till hjälp för 
andra intresserade också. Senaste version av dokumentet finns för nedladdning på:  

http://orrspelet.se/public/dokument/GolfbanorAlicanteRegionen.pdf 

Området runt Alicante är perfekt för golfare. Vädret är stabilt och torrt och det finns många 
banor att välja mellan. Högsäsong är vår och höst men banorna är förstås öppna året runt. 
December-Februari är vädret lite kyligare och banorna kan se lite ”vissna” ut när gräset går i 
dvala men är fullt spelbara. Själv har jag aldrig spelat under sommaren men vet att det då 
kan bli lite väl varmt.  

I den omedelbara närheten av radhuset i Los Dolses finns 4 banor. Villamartin är den 
närmsta och dit kan man promenera på 20 minuter. Las Ramblas, Campoamor och Las 
Colinas ligger några minuter bort med bil. Utökar man resvägen till upp emot en timme så 
finns ytterligare 21 banor att välja mellan och inom två timmar så är det totalt 38 banor. 

För översikt av banorna, se kartan sist i detta dokument.  

Prisnivån har höjts kontinuerligt de senaste åren och under 2022 kostade många banor ca 
80-90 Euro under högsäsong. Förutom greenfee får man oftast betala en försäkring kontant 
på plats. I Alicante-regionen är försäkringen 1,50€ per dag och person och i Murcia är den 
3€.  

Jag brukar göra bokningarna direkt med banorna. En del banor är anslutna till samma 
bokningssystem: https://open.imaster.golf/en/golfspain/portal. Det finns nästan alltid en 
länk till online bokning på banornas hemsida. 

Att bara dyka upp på banan utan bokning och hoppas på spel kan funka om man är ensam 
men om man är två eller flera är det svårt att få en starttid ”över disk”. Dessutom är det 
dyrare att spela utan bokning så det är inte att rekommendera.  

Det finns också möjlighet att boka via diverse agenter, det kan vara golfbutiker, pubar eller 
fristående arrangörer som erbjuder rabatterad greenfee, se till att jämföra med on-line 
priset. Svenska golfhäftet kan vara ett alternativ. 

Se till att boka i mycket god tid – banorna kan vara fullbokade månader i förväg! 

Skicket på banorna varierar förstås över säsong och mellan banorna. På senare år har det 
skett en generell uppryckning och de allra flesta banor är i gott skick året runt. 

I scorekortet kan banorna verka långa men bli inte förvånad om du kommer att spela banan 
betydligt kortare i verkligheten. Det är vanligt att man ställer fram gult på blå tee. Dessutom 
är fairway oftast rätt hård och ger mer rull än man är van vid från Sverige. 

http://orrspelet.se/public/dokument/GolfbanorAlicanteRegionen.pdf
https://open.imaster.golf/en/golfspain/portal


 

 

Min personliga ranking 

1. Las Colinas, regionens bästa bana och den klart dyraste med ett pris på högsäsong på 
125 Euro!. Inte prisvärd men bäst även om de ibland slarvar lite med skötseln. 

2. La Finca, alltid bra skick och en gedigen layout som passar alla. Dyr men något 
billigare än Las Colinas. 

3. La Serena, mycket vatten men superfint skick. Lätt att gå. Tyvärr ofta mycket väntan 
på bana då det är hårt tryck. 

4. Lo Romero, mycket bra skick, tyvärr har priset höjts rejält de sista åren och ligger nu i 
nivå med La Finca. Mångas absoluta favorit. 

5. Saurines är en ökenbana där hålen ligger utlagda i egna ”rum” i stora waste areas. 
Skicket har blivit bättre på sistone och banan är behaglig att spela och gå.  

6. El Valle, läckert läge i stenöken, många fina hål och spännande hål som kräver 
strategi. Det som drar ner betyget något är att greenerna vid några besök varit lite 
långsamma och de elaka buskarna som äter bollar utanför fairway. 

7. Roda, när man bara vill ha en behaglig runda på en bana som är lagom svår, lagom 
lång och lätt att gå. Skicket är utmärkt. 

8. Las Ramblas, skicket alltid på topp och dessutom nära. Det kräver förstås att man 
accepterar den smala layouten och alla träd som står i vägen mitt i spellinjen. 

9. Altaona är en bana som öppnats efter renovering av en bana som varit nerlagd i 10 
år. Kul layout men skicket inte det bästa. En av de enklaste banorna att få starttid på. 

10. Villamartin bjuder alltid på fina greener och ligger nära. Tyvärr är det en del svaga hål 
och väldigt hårt bokat. Bunkrarnas dåliga skick drar också ner betyget. 

Nedan följer en lista över banorna och mina personliga recensioner av de jag spelat utifrån 
mitt perspektiv som 60-årig gubbe med hcp runt 15. 

Resvägen är angiven med utgångspunkt från mitt radhus i Los Dolses.  

Banans längd avser gul tee. Bokstaven inom parentes refererar till kartan sist i detta 
dokument.  

Efter recensionerna av banorna finns också ett avsnitt om träningsmöjligheter. 

Anders Jonsson 
anders.jonsson@orrspelet.se 



 

 

Agulion 

En bra bit söder ut. 14 mil och ca 1,5 timme. Ej spelat. (Y) 

Alenda  

Ligger strax väster om Alicante. Resväg ca 50 minuter. Banan ligger en bit upp i bergen med 
bitvis fin utsikt. Klubbhuset är av typisk spansk skrytdesign men atmosfären på klubben är 
ändå välkomnande och prisnivån rimlig. 

Jag har spelat banan några gånger och vinden har oftast varit en faktor. Ett av besöken 
innebär nog personligt rekord i vind där vagnen ibland gled fram över fairway trots låst 
broms! Trots det gillade jag banan.  

Layouten är väl kanske inget speciellt men med en bra blandning av långa och korta hål. 
Banan är kuperad med en del jobbiga backar men jag tycker man klarar sig bra utan golfbil.  

Tyvärr är avslutningshålet ett av banans svagaste där det är lätt att ställa till det utan att slå 
ett dåligt slag. 

2018 och 2019 var banan värd för kvalet på Europatouren. Lite förvånande med tanke på att 
jag inte upplever banan som en mästerskapsbana. Jag hörde rykten om att banan skulle ha 
ryckt upp sig och vara i toppskick. Jag har gjort flera besök sedan dess och visst hara man 
putsat lite här och där men någon topp-bana tycker jag inte det är. 

Öppnad 1999, par 72, 5908 meter. Senast spelad februari 2022 och då var den i godkänt 
skick. (J) 



 

 

Altaona 

Ca 45 minuters resa, granne med El Valle. En bana som tidigare hette Mosa Trajectum och 
hade den gamle fotbollsspelaren Johan Cruyff som delägare. Anläggningen hade 27 hål men 
stängdes och låg i träda 10 år. Banan har köpts av en hotellmagnat (Marc Surer, formel 1 
förare på 80-talet) som påbörjat en upprustning av banan och man öppnade för spel igen 
hösten 2020 med 11 hål. Den ursprungliga layouten är enligt uppgift i stora delar kvar men 
allt är ändå ”nybyggt”.  

Det är en ökenbana, ganska platt och med mycket waste areas. Mycket strategi och 
varierade längder på hålen.  

Banan är nu 18 hål och om skicket kunde bli bättre så skulle det kunna bli en favorit men än 
så länge har man en del att jobba på när det gäller greener och fairway. 

Par 72, 5668 meter. Senast spelad oktober 2022 och då var banan i godkänt skick och nästan 
tom på spelare. (E) 

Altea 

Banan ligger mellan Benidorm och Calpe, ca 135 km och knappt 1,5 timmes resväg. 

Ej spelat. (Z) 



 

 

Alicante 

Ca en dryg timmes färd från radhuset. En liten märklig känsla att spela då banan ligger 
insprängd ”mitt i stan” och man korsar gatorna i området vid ett flertal tillfällen.  

Layouten är helt OK men greenernas skick har varierat, allt ifrån bedrövligt till riktigt bra.  

Själva banan är platt och lätt att gå men det är flera mycket långa och tråkiga 
transportsträckor i tunnlar och över gator mellan hålen så golfbil är att föredra.  

Kan du få en billig greenfee eller vill kombinera golfen med lite sight-seeing i Alicante, ja då 
kan det vara värt att spela. Men annars finns det många alternativ som ligger närmre och är 
roligare och i bättre skicka tycker jag.  

Banan har nyligen fått nya ägare, samma som El Plantio. 

Par 72 och 6057 meter, senast spelad mars 2020 och den var då i godkänt skick. (K)  

Altorreal 

Banan ligger strax norr om Murcia i närheten av IKEA, ca en timme från radhuset.  

Jag har spelat banan några gånger och det är en trevlig bekantskap. Finishen är inte på topp 
men layouten är bra och banan vacker. Rangen är OK och det finns ett litet pitch- och 
chipområde bortom rangen samt bra övningsgreen och chipgreen framför klubbhuset. 

Från gul tee är banan relativt lång men många hål spelas kraftigt nedför vilket gör dem lite 
kortare i praktiken och det är en bra blandning av hål med olika längd och karaktär.  

Atmosfären är lite mer spansk och känns mer som en ”vanlig” golfklubb i en storstad, inte 
riktigt lika turistfixerad. Detta sagt, det är förstås gott om svenskar och britter på banan. 

En del tuffa backar upp och ner, inte minst hål 11 som är 466 meter i ständig uppförsbacke. 
Utsikten från green är dock imponerande. Lika imponerande är några av de villor som 
placerats på bergssluttningarna. Golfbil är dock inte nödvändigt. 

Banan är spelvärd och det verkar inte vara riktigt samma tryck här eftersom den ligger 
utanför de traditionella turistzonerna vilket gör att speltempot varit bra när jag spelat. 
Greenfee är rimlig och hade den legat närmare hade det varit en absolut favorit. 

Hål 14 har nyligen gjorts om från 4 till par 5 vilket ger en riskabel tee placering för dom som 
spelar hål 17. Se upp!  

Par 72 och 5966 meter. Byggd 1994, arkitekt Dave Thomas. 

Senast spelad november 2022 och då var skicket bra men greenerna rätt tröga. (S) 



 

 

Bonalba 

Banan ligger strax norr om Alicante så det tar en dryg timme att åka dit. 

Jag har spelat den några gånger och har blandade intryck. Layouten är ganska traditionell 
och ger en bra balans mellan långa och korta hål och svåra och lätta.  

Tyvärr har skicket ofta varit rätt mediokert och från säker källa är det nog normalt. Vid mitt 
senaste november 2022 var det dock en klar förbättring. 

Banan ligger i ett ganska fint område och känns ”gammal” på ett positivt sätt med uppvuxna 
träd och fina planteringar. 

Klubbhuset är imponerande och trivsamt och man sitter bra på terrassen med en öl och lite 
tapas efter avslutad runda. 

Prisnivån är medel, fick bra rabatt med golfhäftet. 

Man har nu fått ordning på en driving range i närheten av klubbhuset. Det är dock ovanligt 
kort så tveksamt att slå drive men duger för uppvärmning.   

Banan är lång i scorekortet men sätts ofta upp kortare och känns överkomlig. Tolvan är dock 
rätt brutal, 380 meter dog leg kanske inte låter så farligt men greenen ligger uppe i himlen så 
det krävs något utöver det vanliga för att nå upp. Klättringen upp är rejält tuff och även det 
13:e hålet är rätt jobbigt att gå men totalt sett är inte bil ett måste och många verkar föredra 
att gå banan. 

Hade skicket varit bättre så kunde det definitivt varit en favorit men som det är nu så får det 
nog bara bli sporadiska besök – inte minst med tanke på resvägen. 

Par 72, 6096 meter, senast spelad november 2022 och då var skicket överraskande bra, om 
det håller i sig så kan det återigen bli ett alternativ. (U) 



 

 

Campoamor 

5-10 minuter med bil. Banan stod klar 1988 och betecknar sig som ”Kunglig” (Real). Kungligt 
kan man säga att klubbhuset är – stort och pampigt och med en utmärkt restaurang som 
besöks av många icke golfare. Det finns också en hotellanläggning och sports club i 
anslutning. 

Själva banan är kanske ingen höjdare. Ganska intetsägande layout. Det som är karaktäristiskt 
är att nästan alla fairways lutar så det är sällan man får ett plant läge. Dessutom är det 
många diken som korsar banan. De är byggda i betong men innehåller inget vatten. De är 
alltså ganska fula och nyckfulla. Ofta studsar man över dem, men ibland hamnar man i dem 
och då är det inte så kul att slå. Det gäller också att se upp eftersom en del diken är blå-
markerad och alltså ger fri dropp!  

Många av utslagen är halvblinda vilket kan ställa till det om det är fullt på banan och det kan 
vara svårt att se om framförvarande hunnit iväg.  

Från gul tee är banan riktigt lång men oftast är tee framflyttade och då måste man nog 
beteckna banan som tämligen enkel – även om det finns några tuffa hål. 

Trots att banan inte är någon favorit så har jag spelat den ganska många gånger. Skicket är 
OK och om man ser till att få någon form av rabatt (t ex Mas Amigos) så är den prisvärd och 
den ligger nära. Golfbil behövs inte. 

En stor fördel med Campoamor är alltså restaurangen och den härliga uteserveringen. Att få 
en riktigt bra paella serverad på vita linnedukar till en rimlig peng kan uppväga en lite 
tråkigare golfbana! 

Under hösten 2015 genomgick banan en renovering och nu är banan riktigt grön och fin 
(många banor ger ofta ett lite bränt intryck) och de greener som renoverats var klart mycket 
bättre. Problemet är att inte alla greener renoverats – och vissa greener har bara renoverats 
till hälften! Synd, det kunde ha blivit riktigt bra. Banan är trots allt OK att spela – om man kan 
leva med dess brister. 

Träningsområdena har bra ytor men tyvärr är det dåligt underhållet men eftersom det ligger 
nära så händer det att jag åker upp en kväll och tränar lite. Se bara upp för bollautomaten 
som ofta är tom på bollar och gärna stjäl dina euros! 

Par 72, 6134 meter, senast spelad feburari 2022 och då var skicket överraskande bra, men 
har fått rapporter om att det är dåligt igen. (A) 



 

 

Alhama Signature – GNK 

En av de banor som ursprungligen tillhörde ”Polaris World” – en storsatsning där man 
byggde flera banor designade av Nicklaus ute i öknen söder om Murcia. Någon bana har 
lagts ner och många hus runt banorna står tomma. De flesta banor har dock överlevt och 
drevs ett tag under namnet IRM – nu heter de GNK. 

Alhama var tänkt som kronjuvelen och skulle bli en mästerskapsbana med kapacitet för att 
vara värd för tourtävlingar med stor publik. 

Resvägen är en dryg timme. Jag har spelat banan ett par gånger och det är en av mina 
favoriter. Trevlig och ärlig layout, inga direkt dåliga hål eller konstigheter. Totalt är banan 
över 6000 meter från gul men fairways ger mycket rull så par fyror och femmor känns ändå 
rimliga. Par treorna är dock rätt långa.  

Många hål har en tydlig ”risk-reward”-faktor vilket gör att banan kräver eftertanke och är kul 
att spela.  

Skicket har varit gott men inte exceptionellt bra. 

Avståndet till banan gör att det inte är någon ”måste” banan men jag kommer säkert ändå 
återvända. Om inte annat för att förundras över projektets storslagenhet. Parkeringar för 
tusentals bilar, dubbla körfiler på alla vägar. Bostadsområden som matchar Tensta-Rinkeby i 
storlek och fulhet! Allt mitt ute på landet långt ifrån allt annat. 

Klubbhuset är någon temporär barack men har en trevlig uteplats samt en takterrass och 
ölen är den billigaste golfölen jag hittat – endast 2,50 Euro! Vill man inte sitta i klubbhuset 
efteråt kan man ta bilen bort en minut och besöka en märklig ”fästning” precis bredvid 
banan. Den innehåller några affärer och några sömniga restauranger – hur tänkte man när 
man anlade denna anläggning?!  

Par 72, 6059 meter, senast spelad mars 2019. (P) 

Banan stängd under pandemin öppnade igen 2022, enligt säker källa var skicket dåligt i 
november 2022. 

 



 

 

Desert Springs 

Söderut, ca 160 km, knappt 2 timmar.  

Värd för steg 2 på kvalet till Europatouren 2022. Har bara spelat den en gång, strax efter 
kvalet, och då var skicket bra. 

Jag gillar banan. Ganska trixig där man får tänka på var man skall placera bollen. Tämligen 
lätt att gå och fin miljö runt banan med vackert klubbhus i ”Mexikansk” stil.  

Resvägen gör dock att den inte är så lämpligt för en dagsutflykt. Besöker den dock gärna igen 
med övernattning och spel på någon av de andra banorna i området. 

Senast spelad november 2022, då var skicket fint. (£) 

El Plantio  

Banan ligger ca en kvart från Alicante flygplats vilket gör den intressant om man vill spela 
ankomst- eller avresedagen, alltså ca en timme från radhuset. 

Banan är nog en av de lättare med breda fairways, plana greenområden och inte speciellt 
lång. Samma ägare som Alicante golf. 

Greenerna är i lite varierande i skick men totalt sett måste man nog ge banan godkänt. Sista 
nio upplever jag som roligare och i bättre skick än de första nio. 

En lite ”lustig” detalj är att medlemmarna har förtur så även om du har en bokad tid kan du 
råka ut för at få vänta på att slå ut om en medlem behagar dyka upp!  

En gång när jag spelade råkade vi ut för en liten fördröjning vid 10:an då det helt plötsligt var 
ett nytt gäng framför oss. De hade tagit en 2-timmars lunch med god mat och vin och tyckte 
att det nu var läge att göra come-back på golfbanan! Only in Spain… 

Denna anläggning har ovanligt bra träningsmöjligheter. Stor range, flera övningsgreener och 
andra områden. Anläggningen försöker vara lite ”lyx” men når inte riktigt ända fram. 

De goda träningsmöjligheterna gör den populär för juniorläger och båda gångerna jag varit 
där har det kryllat av ryska ungdomar på banan. Inte så kul när man hamnar bakom dem på 
banan… 

Senast spelad april 2017. (T) 



 

 

El Valle - GNK 

Ca 40 minuters bilfärd bort ligger banan i ett ökenliknande landskap. Påminner lite om de 
Arizona-banor jag sett på TV. Layouten på El Valle är varierande och några hål spektakulära 
tack vare den tämligen dramatiska naturen som banan ligger i vilket 11:an som är ett kort 
par fyra är ett exempel på. Utslaget ligger högt uppe på en bergsknalle och med en bra drive 
kan man nå green.  

Gott skick och en av mina favoritbanor. En del vatten och man bör också undvika att slå 
alltför snett då banan kantas av små elaka buskar som lätt sväljer en sned boll. På vissa hål 
ligger också husen väldigt nära…  

Håller du dig rak från tee är det ganska lätt att få till en bra score, men slår du snett kan det 
bli frustrerande. Bortsett från något enstaka hål är det kort så det är vettigt att prioritera 
riktning före längd. 

Greenerna är bra (men ibland lite tröga). Banan är ganska lätt att gå och det är 
förhållandevis få som kör bil. Vissa dagar vi har varit där har det varit nästan tomt, andra 
gånger smockfullt. Folket i receptionen kunde dock må bra av en charmkurs och ibland kan 
det ta riktigt lång tid att checka in så kom i tid! 

Par 71, 5634 meter, senast spelad april 2022 och då var skicket bra. (E) 

Font del Llop 

Banan ligger norr om Elche och väster om Alicante inte långt ifrån Alenda golf och resvägen 
är ca 50 minuter. Banan är relativt nybyggd (2010) och saknas på en del GPS:er så se till att 
ha en vägbeskrivning. (Google Maps verkar ha rätt position). 

Jag gillar layouten men det finns en del svaga hål, t e x det mycket svåra 4:e hålet. 
Avslutningen känns också lite märklig med hål 16 och 17 som är två par 3 som går fram och 
tillbaka. Det 18:e är dock ett riktigt läckert hål. 

En bana som kan kräva ett par varv innan man har fattat hur man bäst skall angripa hålen. 

Skicket har varierat vid mina besök och det känns som detta är en medelbana. Inte dåligt, 
inte jättebra. Priset rimligt och det lite udda läget gör att det är förhållandevis lätt att få 
starttid. 

Läget i bergen gör att det ofta blåser hårt och det kan vara några grader svalare. Greenfeen 
brukar vara rimlig. Några tuffa backar men man klarar sig utan golfbil. 

Par 72, 5864 meter. Senast spelad februari 2022 och då var skicket knapp godkänt. (I) 



 

 

Hacienda Riquelme – GNK 

Ytterligare en före detta Polaris World bana. Den ligger drygt 30 minuter bort. En solid layout 
och en bana som tidigare varit i gott skick.  

Många bunkrar så det gäller att vara observant på utslagen. Banan kanske saknar den där 
riktiga karaktären och många hål känns lite lika men ju mer jag spelat den, desto bättre 
tycker jag om den. En bana där det lönar sig att spela taktiskt. 

Tyvärr en del långa promenader mellan hålen men golfbil är inte något krav.  

Det brukar vara hyfsat lätt att få starttid så även om det inte är någon av mina absoluta 
favoriter är den ett bra val. 

Banan var stäng hösten 2020 till 2021 på grund av pandemin. 

Par 72, 5854 meter. Senast spelad oktober 2021 strax efter att banan återöppnat. Skicket var 
bedrövligt dåligt. Fairway var usel och greenerna var de långsammaste jag någonsin spelat. 
Kommer vänta med återbesök! (D)  

Hacienda del Alamo - Ugolf 

Ca en timme söderut ligger denna stora anläggning som nu ingår i Ugolf. Förutom banan så 
finns en rejäl range och bra övningsområde och en liten 6-håls banan. Bredvid klubbhuset 
ligger också ett fint hotell. Jag har bara spelat banan ett fåtal gånger då resvägen är lång. 

Även om fairway på sina ställen är smal så är den ändå rätt generös från tee då det är breda 
waste-areas som kantar banan och är fullt spelbara. Det är många strategiskt utlagda 
bunkrar som gör det knepigt från tee och sedan gott om greenbunkrar som vaktar 
greenerna. Eftersom banan dessutom är lång så blir det en tuff utmaning för en 
medelgolfare. Dessutom är slopen extremt snål, inte ett enda extra slag trots längden!  

Par 3 hålen är relativt långa vilket kan kännas lite trist. Någon blå tee finns inte heller.  

Detta sagt, det är en gedigen layout, fina greener (men en hel del grain) och genomgående 
gott skick.  

Byggd 1999, Arkitekt Dave Thomas, par 72, 5994 meter (6700 meter från svar tee). Senast 
spelad november 2022 och då var skicket riktig bra men det stormade så väl tufft. (Q) 

Ifach 

Ligger norr om Calpe. Resväg 150 km,1:40. Ej spelat. (Å) 



 

 

La Finca – La Finca Resort 

Ca 30 minuters bilväg bort ligger denna fina golfklubb. Tidigare marknadsförde man den 
under ”Quara Golf” tillsammans med Las Ramblas och Villamartin. Numera under La Finca 
namnet, trots att banorna ligger en bra bit ifrån varandra. Nu har Las Ramblas lämnat 
samarbetet. 

Det är en modern bana med breda fairways och ganska ”stor” känsla. Det finns flera riktigt 
läckra hål, det femte, par 5 nerför men en häftig ö-green följs av ett riktig spännande par tre. 
Det efterföljande hålet är en tuff par 4 där greenen är stor, rektangulär och platt. Ser ut som 
en krocket-plan! 

Även om det är svårt att scora bra så är banan snäll mot den som slår snett. Här behöver du 
aldrig leta boll, antingen är den i spel eller så är den i vattnet. Skicket alltid bra.  

Golfbil är inte nödvändigt men det är en del tuffa klättringar så bil kan vara ett bra alternativ 
om du vill lyxa till det. Greenfee är högre än snittet men det känns motiverat med tanke på 
layout och skick. En bana som de flesta gillar och en av mina favoriter. 

Man har nyligen renoverat den lilla serveringen vid första tee och även öppnat upp den fina 
terrassen och serveringen i det stora klubbhuset med fin utsikt över banan. Det finns också 
en rejäl hotellanläggning med spa i anslutning till banan – har inte provat den.  

Bra range, fina övningsgreener för puttning och chippning. Kort sagt en toppenfin 
anläggning. 

Banan är alltid hårt bokad så bokning i mycket god tid rekommenderas! 

Arkitekt Pepe Gancedo, öppnad 2002. Par 72 och 6032 meter. Senast spelad februari 2022 
och då var banan återigen i fint skick. (B) 



 

 

La Manga 

En knapp timme med bil söderut ligger La Manga Club. En av få anläggningar som har mer än 
en bana, här finns hela tre 18-håls slingor. Anläggningen öppnades redan 1972 och ger ett 
lyxigt intryck och är populär även för fotbollslag och andra idrottare som uppladdningsläger.  

Prisnivån är högre än i vårt närområde, ordinarie greenfee är löjligt hög men det brukar dock 
gå att hitta olika rabatterbjudande som gör att ett besök kan vara intressant. 

Norte 

Har bara spelat banan en gång, Ganska korta hål med traditionell layout. Skicket gott men 
banan kändes inte som något speciellt. 

Arkitekt Robert Dean Putman, par 71, 5429 meter, senast spelad november 2013. (N) 

Sur 

Mästerskapsbanan som har varit värd för ET-tävlingar. Arkitekt Putman och renoverad av 
Palmer. Aldrig spelat. (N) 

West 

Rankad som en av Europas 100 bästa banor (Golf World 2015/2016). 

Arkitekt Dave Thomas, öppnade 1996. Aldrig spelat. (N) 



 

 

La Marquesa 

Ca 30 minuters bilresa. Banan kan vara lite svår att hitta så se till att ha vägledning. Den bana 
som ligger närmast Torrevieja och en av de första i området. Banan är väldigt populär bland 
svenskar som bor permanent här nere. Jag har svårt att förstå varför. 

Prisnivån är vettig men efter några besök så är jag övertygad om att det är regionens 
svagaste bana. Layouten är ganska medioker med många rätt trista hål.  

Banan har genomgått en omfattande renovering där några hål dragits om och greenerna har 
renoverats. Tyvärr upplever jag ingen direkt förbättring.  

Par 71, 5656 meter. Senast spelad oktober 2022 då var banan spelbar men mjuka, hoppiga 
och långsamma greener gör att upplevelsen blev rätt trist.  (G) 

La Sella 

En 27 håls anläggning som ligger i Denia, ca 170 km norrut, restid knappa 2 timmar. Man 
varierar tre 9-håls slingor. Jag har spelat den gula, som är riktigt tuff och den röda som är lite 
lättare. Trevlig miljö, bra layout men ett bar riktigt usla hål irriterar. Skicket var fint när jag 
var där om än lite väl hårda greener.  

Grennerna är undulerade och svårlästa, klurigt. Bredvid banan ligger ett stort hotell som såg 
fint ut.  

Lite långt att åka så inget för en dagsutflykt men med övernattning är det ett trevligt 
alternativ. 

Spelad november 2022 och då var banan riktigt fin. (Æ) 



 

 

 

La Serena 

Söderut ca 30 minuter. Banan har väldigt mycket vattenkontakt med dammar som är i spel 
på 16 av 18 hål! En dålig dag går det åt hur många bollar som helst men en trevlig bana.  

Mycket strategi och många roliga hål men också ett par tveksamma. Efter att ha spelat 
banan många gånger har den seglat upp som en favorit, mycket tack vare att det numera 
alltid är i jättefint skick med riktigt snabbar greener. 

Banan ligger ganska lågt och när det varit skyfall har den drabbats av översvämningar så 
några gånger har det varit väldigt mjuka greener och lite ”svampigt”. Under pandemin har 
man dock passat på att göra renoveringar på banan och den har helt klart ryckt upp sig och 
tillhör nu en av de absolut bästa banorna när det gäller greenerna. 

Greenfeen är relativt låg men det är svårt att få tid. Speltempot har också varit rätt segt när 
jag besökt. 

En bana där jag flera gånger sett ormar. Se upp om du behöver leta i buskagen. Ormarna är 
typ huggorm och inte dödliga. Större risk att bli skadad är det då på den märkliga 
parkeringen utanför klubbhuset – bilarna parkera mitt i gatan! Jag föredrar att svänga in på 
parkeringen bakom klubbhuset så man inte blir överkörd!  

Par 72, 5884 meter, senast spelad november 2022 och då var banan i toppskick. (X) 



 

 

La Torre – GNK 

Banan ligger ca 35 minuter bort.  

Jag har bott på anläggningen en vecka (resa med Golf Plaisir 2010) och spelade banan flera 
gånger då men tyckte den saknade karaktär och att skicket var mediokert. Hade därför 
strukit den från listan över banor att besöka men gjorde ett återbesök 2018 och 
omvärderade banan och sedan dess har jag spelat den flera gånger. 

Banan är lite ovanlig då den har sex par 3 och bara två par 5 hål, par 68.  Många av hålen är 
korta och banan kantas ofta av ”vallar” som gör att måttligt sneda slag styrs in i banan vilket 
gör den lättspelad. Det är dock många bunkrar och en del vatten som ökar svårighetsgraden. 
Par 3 hålen är dessutom rätt knepiga och slopen snål så det är inte så lätt att scora. 

Banan är platt och lättgången så golfbil behövs inte. Husen ligger riktigt, riktigt nära banan 
och på flera tees har man satt upp nät för att förhindra sneda slag. Lite irriterande på några 
ställen men det funkar. 

Tyvärr känns anläggningen sliten, shopen i en barack vid första tee etc. 

Par 68, 4981 meter. Senast spelad oktober 2022 och då var skicket gott. (F) 

Las Colinas 

Knappa 20 minuters resväg. Regionens bästa bana och rankad som en av toppbanorna i 
Spanien. Har varit värd för kvalet till Europa Touren de senaste åren. Banan känns stor och 
modern. Ganska långt mellan hålen och en del tuffa backar så många föredrar golfbil men 
själv har jag klarat av att gå den fem dagar i sträck. Bodde på anläggningen en vecka med 
Golf Plaisir 2012 innan vi köpet huset. 

Atmosfären på klubben är lite ”finare” med gräsrange och bollpyramider och vettiga bollar 
(ingår i greenfee). Dock är rangen rätt liten. Man har nyligen öppnat ett nytt närspelsområde 
”design by Jimenéz”. Det ligger lite undanskymt bakom 17:e green men kräver att man 
erlägger separat avgift och är inget speciellt. 

Tyvärr är prisnivån högre än de andra banorna i regionen och börjar bli lite väl hög men om 
ekonomin är god är det en bana du bör spela åtminstone en gång. 

Man har nyligen inlett ett massivt byggprojekt och från att tidigare ha varit näst intill helt 
fritt från hus längs banan så är det nu hundratals villor och radhus på gång. En del väldigt 
imponerande byggen. Förutom hus har man byggt ytterligare en restaurang, pool, gym mm 
och har ambitionerna om en riktig country club. 

Arkitekt Cabell B. Robinson. Par 71, 5660 meter, senast spelad november 2021. Banan var då 
i utmärkt skick.  (A) 



 

 

Las Ramblas  

8 minuter med bil från radhuset. 

Banan får sin karaktär av ett antal riktigt djupa raviner som korsar och kantar hålen. En bana 
som många har åsikter om. Somliga gillar den inte alls men andra älskar den. Banan är 
ganska kort men otroligt smal och knixig. Det finns några svaga hål men samtidigt är det 
några riktiga godbitar. Om du klarar dig runt 18 hål på en och samma boll så meddela SVDs 

bragdjury!       

Jag tycker om Las Ramblas även om uppförsbacken på första hålet kan ta knäcken på den 
som valt att gå i stället för att åka golfbil! På första 9 hålen finns det tre chanser till eagle – 
även för medelgolfaren. Oftast är tees framflyttade vilket är skönt med tanke på hur smalt 
det är. 

Förutom att den är smal så lutar fairways på flera hål så att det när näst intill omöjligt att 
träffa fairway. Lägg där till att många greener vaktas av stora träd som gör inspelen till ett 
precisionsarbete utöver det vanliga. Man kan förstå att inte alla har den som favorit… 

Las Ramblas är en bana som jag spelat ganska ofta. Skicket har alltid varit bra och på senare 
år har det blivit allt bättre. Banan är också grön och fin och tilltalande för ögat. Tyvärr är 
speltempot ofta bedrövligt. 

Klubbhuset är som ofta i Spanien av det tjusigare slaget och man sitter bra i restaurangen 
men servicen där är lite långsam och maten inte på topp.  

Om man bara vill åka och slå några bollar på rangen är Las Ramblas bra då det är nära 
radhuset och nära från parkeringen till rangen. 

Vettig prisnivå på greenfee och bör spelas åtminstone en gång så man kan bilda sig en egen 
uppfattning om denna speciella bana. 

Öppnad 1990, arkitekt Pepe Gancedo. Par 72, 5673 meter.  

Senast spelad november 2021 och återigen var skicket på banan perfekt med mycket snabba 
greener, bra bunkrar och fin fairway. Imder 2022 har banan fått ny ägare. (A) 



 

 

Lo Romero 

Till denna bana är det drygt 25 minuters bilfärd. Till skillnad från de flesta banor har denna 
ett klubbhus som mer påminner om baracken på en svensk pay-and-play bana än de 
storslagna skapelser som de flesta andra klubbar har. Jag gissar att pengarna tog slut i någon 
av finanskriserna. Lyckligtvis räckte det i alla fall till en riktigt trevlig 18-hålare.  

En del dammar som sväljer bollar och lite skogsdungar här och där som gör att man kan 
tappa bort en och annan boll men över lag en ärlig och trevlig bana.  

Hål 11 och 13 är lite märkliga men i övrigt inga konstigheter. Många av de hål som är långa 
på papperet spelas nerför och ofta i medvind så till exempel 6:e och 17:e hålet är nåbara par 
fem trots sin längd. 18:e hålet har en spektakulär ö-green.  

Greenerna är bland de bästa i regionen. Fairway perfekt och bunkrarna nästan alltid i bästa 
skick. En bana som många har som sin favorit.  

Banan (eller om det är den omgivande marken) har fått nya ägare och man har nyligen 
börjat byggnation av fler villor och lägenheter runt banan men än så länge är det inget som 
stör. Ett nytt klubbhus är planerat men inte påbörjat. Greenfee har gått från låg till mcyket 
hög. Utmärkta träningsmöjligheter och flera svenska tourspelare har det som bas för 
vinterträning. 

Par 72, 6060 meter, Pepe Gancedo (1-9) och Nicklaus Design (10-18). Senast spelad 
september 2022 och då var den som vanlig i bra skick. (C) 

Lorca 

Söderut, ca 130 km, 1,5 timme. Ej spelat. (Ä) 



 

 

Mar Menor - Ugolf 

Ligger söderut, ca 35 minuter bort. En typisk golfresort med mång hus, lägenheter och 
dessutom ett stort hotell. Banan kantas till större delen av bebyggelsen men den är för det 
mesta inte påträngande och risken att hamna i någons trädgård med ett snett utslag är 
mindre än t ex La Torre. Ingår i bolaget Ugolf med flera banor i hela Spanien. 

Banan är lätt att gå och spela, inga konstigheter, men heller ingen wow-faktor. Har bara 
spelat ett par gånger men kan tänka mig att återvända, inte minst eftersom priset nu är lite 
lägre än på många andra banor.  

Första nio hålen designade av Dave Thomas, sista nio av Nicklaus Design. 

Par 72, 5801 meter. Senast spelad oktober 2021 och då vara greenerna helt OK men finishen 
i övrigt var inte den bästa. Bland annat rätt mycket ogräs i bunkrarna. (L) 

Sommaren 2022 blev det en tvist med bolaget som levererar vatten till anläggningen och 
banan förstördes! Skall sås om och öppna 2023.  

Mojacar 

Söderut, ca 170 km, strax under 2 timmar. Ej spelat. (Ö) 

New Sierra Golf 

En 9-håls bana som ligger några kilometer ifrån La Torre, ca 35 minuter bort. Nya ägare har 
tagit över och inlett en satsning på bättre kvalité. Fina greener. Bred och lång bana utan 
några större hinder. Lätt att scora bra, lite trist men ändå behaglig.  

Man kan spela 9 hål eller 18. Låg greenfee. Väldigt enkelt klubbhus. En bra nybörjarbana och 
perfekt om golfformen är lite svajig eller om man vill spela 9 hål ankomst eller avrese dag. 

Det har påbörjats arbete med ytterligare 9 hål som skall stå klara september 2023. 

Spelat senast november 2022. Mycket bra skick. Par 36. (ß). 

Oliva Nova 

Ligger i utkanten av området, 170 km och knappt 2 timmars resa norrut i närheten av Denia. 
Ej spelat. (W) 



 

 

Puig Campana Golf 

Helt nybyggd bana som än så länge bara är nio hål. Ligger i Finestrat, i närheten av Benidorm 
så det är knappt 1,5 timme dit. 

Ej spelat. ($) 

Roda 

Banan ligger söder ut, ca 25 minuter med bil. Anläggningen försöker imponera med 
storslaget klubbhus och range där båsen är under tak. Som väl är känns även banan gedigen 
med en bra layout utan några konstigheter och i bra kondition.  

Första 9 hålen är ganska långa men på sista 9 är det en hel del kortare hål så totalt sett är 
det en bra balans i längderna på hålen. Nyligen kortades banan något och slopades om.  

Banan är delvis något trafikstörd då den ligger precis invid motorvägen. En del hus kantar 
banan men är inte så påträngande. 

Jag har spelat banan många gånger och mina positiva intryck kvarstår. Inte spektakulär men 
en bra ”resort-bana” i gott skick som är lättspelad. 

Par 72, 5740 meter, design Dave Thomas öppnad 2006. Senast spelad november 2022 och 
banan i mycket bra skick. (O) 

Saurines de la Torre - Ugolf 

Ytterligare en bana som ursprungligen tillhörde Polaris World. Ligger söderut, i närheten av 
La Torre, ca 35 minuters resa. Banan saknar riktigt klubbhus och range men man har öppnat 
en bra putting och chip green. Shopen är ny och den tidigare stängda puben är nu öppen.  

Mycket waste-areas och väldigt undulerade greener. Banan har lite av ”linkskänsla”, hård 
med mycket rull och där man kan putta in bollen från 20 meter off green – men man slipper 
”linksväder”. Eftersom greenfeen är rimlig och skicket bra har den blivit en av mina favoriter. 

Banan ligger lågt och har drabbats av översvämningar. Efter skyfallet i september 2019 var 
banan stängd i flera månader men öppnade igen och är den i kanonskick. 

Notera att man gjort om hålsträckningen så om du har GPS-klocka så kan hålen vara 
omkastade. 

Par 72, 5952 meter, Nicklaus Design. Senast spelad november 2022 och då var banan i 
perfekt skick. (R) 



 

 

 



 

 

Villaitana (Melia Villaitana) 

Denna storslagna anläggning med två banor ligger en bit ifrån vår bostad, vid Benidorm, ca 
85 minuter med motorvägen. Jag bodde där en vecka hösten 2009 innan jag köpt huset. 
Våren 2021 gjorde jag ett återbesök och spelade Levante ett par gånger och den var precis 
lika bra och kul som jag mindes den.   

Poniente är den lilla banan. En märklig bana där 230 meters par 4 kan följas av 210 meter 
par 3. Banan är extremt kuperad och golfbil är ett måste. Skicket på banan var OK men 
layouten tveksam. Min rekommendation är att undvika den. 

Levante däremot är en riktigt fin mästerskapsbana av Nicklaus design. Väl värd att spela. 
Ordinarie greenfee är åt det dyrare hållet men det bör gå att hitta rabatter och då kan ett 
besök rekommenderas även om resvägen är i längsta laget.  

Banan kräver att man använder huvudet då det är gott om strategiskt placerade bunkrar. 
Greenerna är sällsynt knepiga och med betydligt mer ”grain” än någon annan bana jag spelat 
här nere. Allt gräs växer mot havet och en uppförsputt med medgräs är ofta snabbare en 
nedförs i motgräs. 

Tyvärr är greenfee löjligt hög så se till att få någon form av rabatt. 

Banorna öpnade 2005. Senast spelad april 2021. (M) 



 

 

Villamartin – La Finca Resort 

Den bana som ligger närmast radhuset, 20 minuters promenad, men jag brukar ta bilen och 
det är lätt och gratis att parkera nära klubbhuset trots att egen parkering saknas. Ingår i ”La 
Finca Resort” men ligger inte alls nära La Finca men har samma ägare. 

Banan stod klar redan 1972 och var under en tid en av de finaste banorna på Costa Blanca 
och var värd för Meditereannean Open på Europatouren 1994. En tävling som vanns av José 
Maria Olazabal. Sedan dess har det hänt mycket och idag kan man inte kalla den för 
mästerskapsbana.  

När jag spelade banan första gången 2013 var skicket inget vidare men sedan dess har det 
blivit bättre och bättre och den är numera i mycket fint skick. Banan i sig är snabbspelad 
men man släpper ut många spelare (start från två tees) och speltempot är ofta bedrövligt.  

Banan är av traditionellt snitt med mycket pinje- och olivträd och ganska kuperad men 
golfbil är inte helt nödvändigt och. På sina ställen är det smalt och en del hål är ganska långa 
så det är en utmaning. Initialt var jag inte imponerad av banan men den växer med tiden. 

Villamartin känns verkligen som ”svensk-banan” framför andra då många av klubbens 
medlemmar är svenskar. Trycket på banan är högt och bokning i god tid rekommenderas. 

Restaurangen tycker jag är enkel med trivsam och servicen har varit OK de gånger jag har 
varit där. 

Rangen ligger inklämd mellan 11:e och 18:e hålet och kan med fördel undvikas.  

Par 72, 5868 meter, senast spelad september 2022 och då var skicket mycket bra. (A) 



 

 

Vistabella 

Ligger ca 25 minuter bort från radhuset. Banan har tidigare bara haft 11 hål men i januari 
2018 öppnade man äntligen 7 nya hål så nu är det 18 hål. 

Banan har en del korta hål som känns ”lätta” men också några riktigt tuffa långa par fyror 
som spelas uppför. Har man bunkerskräck skall man undvika banan – det kryllar av dem! 
Ganska kuperat men man klarar sig utan bil.  

De nya hålen (2-8) har en något annorlunda karaktär än de ursprungliga. Inte fullt så mycket 
bunkrar och lite öppnare känsla. Ett par riktigt läckra hål men tyvärr lite märklig sträckning 
där man får gå tillbaka i spelriktningen för nästa utslag ett par gånger. 

Skicket på banan brukade vara lite blandat men det känns som om man höjt sig ett par 
snäpp och nu verkar den vara i gott skick. 

Rangen är rätt bra men senast jag var där var de i behov av nya mattor. Övningsgreen var 
tidigare i bedrövligt skick men vid mina besök hösten 2022 hade man ryckt upp sig rejält. 
Klubbhuset och shopen är av barack typ, enkelt men funkar. 

Senast spelad november 2022 och skicket var då mycket bra, fina fairways, bra greener och 
bunkrar. (H) 



 

 

Träningsområden 

Majoriteten av banorna har rätt mediokra träningsområden. Bollarna på rangen är ofta 
dåliga och mattorna slitna. Solen förstör det mesta och ambitionsnivån tycks ofta vara låg.  

När jag bara vill slå en hink och putta lite brukar jag åka till Las Ramblas. Det är nära och 
bekvämt avstånd mellan parkering och range och hyfsade bollar. Det saknas dock möjlighet 
att öva chip och pitch och rangen är både kort och smal. 

Campoamor är också ett vettig alternativ för träning. Förutom rangen finns en yta för chip 
och bunkerslag. Bredvid ettans tee finns också en liten green för pitch och en övningsgreen. 
Ytterligare en övningsgreen bakom ”lilla klubbhuset”. Trivsamt och nära men lite trist att 
skicket inte är så gott. 

Lo Romero har bra träningsmöjligheter. Rangen ligger redan vid infarten innan parkeringen, 
en bit ifrån klubbhuset. Bra bollar och mycket fina mattor under tak. Ibland får man också slå 
från gräs som är rätt OK. Riktigt bra green för chip, pitch och bunker. För puttning finns två 
dedikerade områden på andra sidan parkeringen, vid 1:a och 10:e tee. Om man står ut med 
25 minuters resa så är detta nog det bästa alternativet för träning. 

La Finca har också bra träningsmöjligheter men även det är ca en halvtimmes resväg.  

Las Colinas har fina träningsmöjligheter med ett nybyggt träningsområde men där kan man 
inte bara ”glida in” och träna, det kostar om man vill utnyttja närspelsområdet. 

Escuela de Golf Elche är en golfskola med range och 9 korthål. Ligger 45 minuter bort i Elche. 
Har inte provat. 

Torre Pacheco – 9 korthål, kommunalt driven? Ingen range?? En dryg halvtimme söderut. 
Har inte provat. 

Greenlands Golf & Bowls – 9 korthål och range vid Los Montesinos ca 25 minuter bort. Har 
inte provat. 



 

 

Banor som nås inom 2 timmar 

 


