Als gewaardeerde gast van Golf Marbella hoeven we u misschien niets meer te vertellen over onze luxe
vijfsterren appartementen in Marbella. In onze nieuwsbrief geven wij u graag tips en andere praktische
informatie om uw verblijf in Marbella aangenaam te maken. Uiteraard hopen wij u binnenkort weer te
mogen ontvangen in een van onze appartementen.

Marbella en haar omgeving
Malaga
Malaga is de grootste stad van Andalusië die aan de kust ligt en de op vijf na grootste stad van Spanje
met een officieel inwonertal van 561.250.
De inwoners van Málaga staan bekend als “Malagueños”
en in de volksmond soms als “boquerones” (sardines).
Málaga werd in 2007 aangesloten op het Spaanse
hogesnelheidsnetwerk AVE, met directe verbindingen
naar Córdoba en Madrid.
De binnenstad is heel aantrekkelijk en heeft een erg
mooi en leuk winkelgebied. Liefhebbers van winkelen
kunnen tevens naar een van de grote overdekte
winkelcentra of het grote warenhuis “El Corte Inglés”.

Ook op culinair gebied heeft Malaga genoeg te bieden.
Rondom de vele straatjes en pleintjes bevinden zich talloze
leuke tappa restaurantjes, waar je vaak goedkoop en heel
goed kunt eten.
Malaga heeft ook een aantal mooie bezienswaardigheden
zoals het Picasso museum, Alcazaba en de kathedraal.
Vanaf het Alcazaba ( Moors fort ) kan uit worden gekeken
over de hele stad. Als het helder weer is, is het zelfs
mogelijk de kust van Afrika goed te zien.

Mijas
Mijas telt in totaal vijf stadskernen. Drie daarvan zijn
kustplaatsen, waar wij van denken dat ze niet veel te
bieden hebben. Maar Mijas Pueblo en is een “pueblo
blanco” oftewel wit dorp dat wel veel te bieden heeft, en
het is dan ook een echte toeristische trekpleister. Mijas
Pueblo ligt ongeveer 5 km landinwaarts op ruim 400 m
boven zee niveau. In het dorp kan je gebruik maken van
een van de vele ezeltaxi’s. Erg leuk voor de kleintjes maar
ook handig voor die genen die niet zo goed ter been zijn !

Kindvriendelijk Marbella en haar omgeving
Kinderen hoeven niets maar dan ook niets tekort te komen aan de kindvriendelijke Costa del Sol.
Tussen Marbella en Malaga liggen diverse avontureparken en pretparken waar het voor jong en oud
heerlijk toeven is. Ook is het mogelijk om de zee op te gaan op diverse manieren en zo te zwemmen
met dolfijnen of een tripje naar Marokko te maken. Wij hebben een paar mogelijkheden voor u
uitgelicht. Op onze website vindt u links naar de diverse websites van de genoemde uitstapjes.
Selwo Aventura, Estepona:
Op safari aan de Costa del Sol? het kan! Op slechts 15
minuten rijden van uw appartement ligt Europa's grootste
safari- en vogelpark met de meest exotische dieren en
vogels. Per bus, of lopend vergezeld van een gids, ontdekt u
de jungle en haar bewoners waaronder olifanten, neushoorns,
tijgers, leeuwen en giraffen.

Lobo park, Antequera:
Hiervoor moet u een uurtje het binnenland van Spanje
inrijden, het park ligt in de richting van de bergen van de
Sierra Nevada. U kunt in dit prachtige natuurpark van 40
hectare paardrijden en de diverse wolvensoorten ontdekken.
Dit park is zeker een bezoek waard. Voor de kleintjes is er
een kinderboerderij.

Sailing the Strait:
Biedt sinds een aantal jaren dagtochten en mini vakanties
met een zeilboot aan naar Marokko. Ook is het mogelijk
om verschillende dagtochten op zee met Sailing the Strait te
maken met Estepona of Duquesa als vertrek haven.Onze
ervaring is dat het kleinschalig, betaalbaar en persoonlijk is.
Voor grotere gezelschappen is men bereidt maatwerk te
leveren. Zo kunt u uw eigen uitstapje in overleg samen stellen.

Aqualand, Torremolinos :
Het absoluut grootste waterpark van de Costa del
Sol. Indrukwekkende glijbanen, en natuurlijk
bubbelbaden, een speciale Laguna Tropical en voor
de kleintjes een mini park.

Stranden ,waterfietsen en kano's:
Op de diverse stranden van Marbella zijn
deze te huur. Ook is er in Marbella een
skate parcours, jeu de boulesbaan en een
kartbaan.
Paardrijden en ponyrijden is mogelijk op
diverse locaties in de omgeving van
Marbella, kortom u en uw kinderen
zullen zich niet snel vervelen in Marbella.

Speciale aanbieding Los Pinos in de maand juli
Als gewaardeerde gast van Golf Marbella willen wij u deze aanbieding zeker niet onthouden. Golf
Marbella wordt regelmatig in de media genoemd als een van de beste aanbieder van vijfsterren
appartementen in Marbella.
Wegens een annulering in de maand juli
hebben wij voor u de mogelijkheid een
speciale prijs te maken voor ons
appartement Los Pinos.

Normaal € 825,= per week
NU € 700,= per week
Of
3 weken boeken is 2 weken
betalen.
Bij de 3 =2 aanbieding geldt de normale prijs van € 825,= per week. Deze aanbieding geldt alleen voor de maand Juli 2012 en is onder
voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.

Zijn de genoemde weken nou net niet de
week(en) die u zoekt?
Aarzel niet en neem contact met ons op.
Wij helpen u graag met het zoeken naar
uw perfecte vakantie.

Kortingen via golf Marbella nog een keer op een rij
Autohuur:
Speciaal voor onze gasten hebben wij een mooie korting
van 10% kunnen bedingen bij autoverhuurbedrijf Als u
bij het reserveren van een auto op de website van
www.malagacar.com bij het veld ‘code’ de term
golfmarbella invult, krijgt u 10% korting op de huurprijs.

Golf greenfees:
Speciaal voor onze gasten hebben wij een mooie korting van
20% kunnen bedingen bij Los Arqueros Golf & Country Club.
De korting is geldig op al uw greenfees gedurende 12 maanden.

Als u na het lezen van onze nieuwsbrief zin heeft gekregen in een heerlijke hete zomer een warm
najaar of een zwoele winter is er goed nieuws.
Transavia is gestart met de ticketverkoop voor het winterseizoen 2012-2013.
Over het algemeen geldt, wie vroeg boekt profiteert van de laagste tarieven.
Liefhebbers van de zomer en of winterzon heten wij uiteraard van harte welkom in een van onze luxe
en comfortabele appartementen.
Met vriendelijke groeten,
Dap Monas en Paul van der Meer
T-3 Properties
T: +31 - 23 - 555 4548
M: +31.(0)6.5133.8706 (Dap)
M: +31.(0)6.2430.4900 (Paul)
www.golfmarbella.nl

