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El camp és ubicat en una vall entre muntanyes i protegida per un microclima únic que hi
permet el joc durant tot l?any.

Ha complit 20 anys i ha experimentat un important creixement demogràfic als seus voltants.
Les edificacions, d?estils diversos, solen acompanyar el jugador durant el recorregut. Per
tant, som davant un camp més aviat urbà i amb unes prestacions excel?lents.
El recorregut que presenta durant els seus 18 forats és més aviat còmode i sense grans
desnivells, distàncies curtes entre green i tee. Hi ha una perfecta combinació de forats llargs i
curts, la qual cosa proporciona moments de recuperació que sempre s?agraeixen i més quan,
a la targeta, es reflecteixen més colps dels desitjats. És un camp ideal per a jugadors de
qualsevol edat.
Es pot i s?ha de recórrer caminant per assaborir encara més, si és possible, els al?licients
que presenta i sobretot quan hem d?enfrontar colps cecs. Uns colps que, al principi, poden
inquietar, però després produeixen grans satisfaccions si estan ben executats.
Característiques

Designer of the field: Justo Quesada
Tipus d'herba: : Carrer: bermuda. Green: agrostis stolonífera penncross
Direcció
Avenida Justo Quesada, s/n
CP: 03170
Rojales [1]
telèfon: +34 966 714 258
Fax: +34 966 714 267
Email: info@lamarquesagolf.es [2]
Web: La Marquesa Golf [3]
Route:
Agarrar l'eixida 740 de l'autopista AP-7, entre Alacant i Cartagena, direcció Rojales.
Aeroport més proper: :
El Altet (Alicante), 40 km. San Javier (Murcia), 40 km
Preus i horaris
Holes: 18
Bunkers: Sí
Opening times: De 08.00 a 20.00 horas
Tarifes verdes : Temporada baja (del 16 de mayo al 15 de septiembre): 18 hoyos, 35
€; nueve hoyos, 22 €. Temporada media (del 1 de enero al 28 de febrero y del 1 al 31
de diciembre): 18 hoyos hasta las 13.30 h, 42 €; 18 hoyos a partir de las 12.30 horas,
39 €; nueve hoyos hasta las 13.30 h, 25 €; nueve hoyos a partir de las 12.30 horas, 23
€. Temporada alta (del 1 de marzo al 15 de abril y del 16 de septiembre al 30 de
noviembre): 18 hoyos hasta las 12.30 h, 53 €; 18 hoyos a partir de las 12.30 h, 42 €; 18
hoyos fin de semana, 38 €; nueve hoyos desde las 08.00 a las 09.30 horas o desde las
14.00 h, 27 €.
Putting green : Sí
Services Club:
Practice range: 16 puestos
Zona de picat Sí
Available services:
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