InÊ Spain,Ê southÊ ofÊ Alicante,Ê thereÊ isÊ aÊ differentÊ world.Ê ItÕ sÊ theÊ perfectÊ spotÊ toÊ escapeÊ toÊ onÊ holiday:Ê aÊ valleyÊ
nestlingÊ betweenÊ hills,Ê overlookingÊ theÊ sea,Ê whereÊ homesÊ andÊ theÊ golfÊ courseÊ blendÊ harmoniouslyÊ intoÊ theÊ
naturalÊ surroundings.
LasÊ ColinasÊ GolfÊ &Ê CountryÊ ClubÊ isÊ anÊ exclusiveÊ residentialÊ communityÊ onÊ theÊ SpanishÊ MediterraneanÊ coastÊ
withÊ lowÊ housingÊ density,Ê builtÊ aroundÊ anÊ 18-holeÊ championshipÊ golfÊ course.
WithÊ itsÊ privilegedÊ location,Ê LasÊ ColinasÊ GolfÊ &Ê CountryÊ ClubÊ coversÊ anÊ areaÊ ofÊ 330Ê hectares.Ê ItÊ hasÊ aÊ 200,000Ê m2Ê
natureÊ preserve,Ê includingÊ scenicÊ trailsÊ andÊ ampleÊ greenÊ zonesÊ withÊ indigenousÊ vegetation.Ê LyingÊ alongÊ aÊ valleyÊ
filled with citrus trees and surrounded by hills, the only access is through a spectacular canyon-style entrance,
aÊ featureÊ whichÊ preservesÊ itsÊ tranquillityÊ andÊ immenseÊ naturalÊ beauty.
LasÊ ColinasÊ GolfÊ &Ê CountryÊ ClubÊ enjoysÊ anÊ exceptionalÊ climate.Ê ItÊ isÊ extremelyÊ wellÊ connectedÊ andÊ boastsÊ
comprehensiveÊ sportsÊ facilitiesÊ andÊ services,Ê asÊ wellÊ aÊ privateÊ BeachÊ ClubÊ onÊ theÊ seafrontÊ atÊ LaÊ GleaÊ beachÊ
inÊ Campoamor.

Las Colinas Golf & Country Club:

Ctra.Ê deÊ CampoamorÊ aÊ SanÊ MiguelÊ deÊ Salinas,Ê Ê
CV-941,Ê Km.Ê 6.Ê 03189Ê Orihuela,Ê Alicante
GPS:Ê
Lat.Ê 37¼Ê 56Õ Ê 06.75Ó Ê North
Long.Ê 0¼Ê 47Õ Ê 32.42Õ Õ Ê West

LasÊ ColinasÊ GolfÊ &Ê CountryÊ ClubÊ isÊ wellÊ connectedÊ byÊ road,Ê railÊ andÊ air.
BY ROAD:
Alicante,Ê 74Ê kmÊ away:Ê AP-7Ê tollÊ road,Ê exitÊ 768Ê (DehesaÊ deÊ Campoamor).Ê
ForÊ LasÊ ColinasÊ GolfÊ &Ê CountryÊ Club,Ê takeÊ theÊ CV-941Ê towardsÊ SanÊ MiguelÊ deÊ Salinas,Ê Ê
exitingÊ atÊ kmÊ 6.
Murcia,Ê 63Ê kmÊ away:Ê A-30Ê toÊ theÊ A-3319Ê turningÊ andÊ pickÊ upÊ theÊ AP-7Ê tollÊ road.Ê
TakeÊ exitÊ 768Ê (DehesaÊ deÊ Campoamor).Ê ForÊ LasÊ ColinasÊ GolfÊ &Ê CountryÊ Club,Ê
takeÊ theÊ CV-941Ê towardsÊ SanÊ MiguelÊ deÊ Salinas,Ê exitingÊ atÊ kmÊ 6.
Madrid,Ê 400Ê kmÊ away:Ê motorwayÊ allÊ theÊ way.
BY TRAIN:
BalsicasÊ station,Ê 30Ê kmÊ away.Ê Talgo/AltariaÊ service.
FutureÊ high-speedÊ trainÊ stationÊ atÊ Elche,Ê 20Ê kmÊ away.
BY AIR:
AlicanteÊ InternationalÊ Airport,Ê 40Ê minutesÊ away.
SanÊ JavierÊ Airport,Ê 10Ê minutesÊ away.
MurciaÊ InternationalÊ Airport,Ê 15Ê minutesÊ away.

LasÊ ColinasÊ offersÊ anÊ exclusivelyÊ designedÊ 18-holeÊ championshipÊ golfÊ course.Ê ItÊ isÊ includedÊ inÊ GolfÊ WorldÕ sÊ latestÊ
rankingÊ ofÊ theÊ TopÊ 100Ê golfÊ coursesÊ inÊ Europe,Ê whichÊ describesÊ theÊ courseÊ asÊ SpainÕ sÊ mostÊ excitingÊ newÊ course.Ê
Ê
TheÊ widthÊ ofÊ itsÊ fairways,Ê theÊ designÊ ofÊ itsÊ extensiveÊ undulatingÊ greensÊ andÊ theÊ numerousÊ teesÊ atÊ eachÊ holeÊ giveÊ theÊ
courseÊ greatÊ versatility,Ê makingÊ itÊ suitableÊ forÊ professionalÊ competitionsÊ whileÊ alsoÊ offeringÊ anyÊ player,Ê regardlessÊ ofÊ
hisÊ orÊ herÊ level,Ê aÊ pleasant,Ê enjoyableÊ andÊ affordableÊ game.Ê DesignedÊ byÊ theÊ prestigiousÊ NorthÊ AmericanÊ architectÊ
Cabell B. Robinson, the golf course of Las Colinas is a faithful reflection of the originality and versatility that
characterisesÊ hisÊ work,Ê whichÊ includesÊ internationallyÊ renownedÊ coursesÊ suchÊ asÊ LaÊ Reserva,Ê inÊ Sotogrande;Ê FincaÊ
Cortes’n,Ê onÊ theÊ CostaÊ delÊ Sol;Ê PraiaÊ dÕ ElÊ Rey,Ê inÊ Portugal;Ê andÊ theÊ RoyalÊ GolfÊ dÕ Evian,Ê inÊ France.
In addition to its exclusive design, the defining characteristic of Las Colinas golf course is that it adapts to the
specialÊ contoursÊ ofÊ theÊ terrainÊ toÊ naturallyÊ blendÊ intoÊ theÊ surroundings.

AWARDSÊ ANDÊ RECOGNITIONÊ GARNERED:
No.Ê 5Ê -Ê RankingÊ TopÊ 20Ê mostÊ excitingÊ newÊ golfÊ resortsÊ ofÊ 2010.
GolfÊ World.Ê JanuaryÊ 2011.
No.Ê 73Ê -Ê RankingÊ TopÊ 100Ê golfÊ coursesÊ inÊ ContinentalÊ Europe.
GolfÊ World.Ê OctoberÊ 2011.
No.Ê 75Ê -Ê RankingÊ TopÊ 100Ê EuropeanÊ golfÊ courses.
YourGolfTravel,Ê 2011.
HostedÊ theÊ secondÊ stageÊ ofÊ theÊ EuropeanÊ TÊ
ourÊ QualifyingÊ SchoolÊ (PQ2).
DecemberÊ 2011Ê andÊ NovemberÊ 2012.
AwardÊ forÊ theÊ bestÊ resortÊ ofÊ theÊ yearÊ 2011.
TroonÊ Golf.Ê MarchÊ 2012.

Qualifying School Venue

MANAGEDÊ BYÊ TROONÊ GOLF
LasÊ ColinasÊ GolfÊ &Ê CountryÊ ClubÊ hasÊ aÊ target:Ê toÊ offerÊ theÊ bestÊ servicesÊ andÊ amenitiesÊ soÊ thatÊ everyÊ singleÊ
guestÊ enjoysÊ aÊ uniqueÊ experience.Ê
ToÊ thisÊ end,Ê itÊ hasÊ selectedÊ TroonÊ Golf,Ê theÊ worldÊ leaderÊ inÊ upscaleÊ golfÊ courseÊ management,Ê toÊ manageÊ theÊ
golfÊ courseÊ atÊ LasÊ Colinas.Ê FocusingÊ exclusivelyÊ onÊ luxuryÊ golfÊ propertiesÊ andÊ developments,Ê TroonÊ GolfÊ
isÊ presentÊ inÊ 26Ê countriesÊ andÊ managesÊ overÊ 190Ê coursesÊ worldwide,Ê consistentlyÊ deliveringÊ theÊ highestÊ
standardsÊ ofÊ playingÊ surfaces,Ê golfÊ courseÊ andÊ clubhouseÊ facilities,Ê andÊ overallÊ guestÊ experiences.
TheÊ WestinÊ TurnberryÊ AyrshireÊ inÊ Scotland,Ê TroonÊ NorthÊ GolfÊ ClubÊ inÊ Arizona,Ê CapÊ CanaÊ inÊ theÊ DominicanÊ
RepublicÊ andÊ TheÊ GroveÊ inÊ England,Ê areÊ justÊ aÊ fewÊ examplesÊ ofÊ theÊ prestigiousÊ golfÊ coursesÊ managedÊ byÊ
TroonÊ Golf.Ê Ê Thirty-nineÊ ofÊ theirÊ coursesÊ areÊ withinÊ theÊ TopÊ 100Ê coursesÊ inÊ theÊ worldÊ ranking.Ê
ExperienceÊ TroonÊ GolfÊ atÊ LasÊ ColinasÊ GolfÊ &Ê CountryÊ Club.

TheÊ homesÊ atÊ LasÊ ColinasÊ areÊ laidÊ outÊ intoÊ privateÊ communities,Ê eachÊ communityÊ withÊ ampleÊ greenÊ zones.Ê
RespectÊ forÊ theÊ environment,Ê quality,Ê privacyÊ andÊ viewsÊ overÊ theÊ golfÊ courseÊ orÊ landscapesÊ richÊ inÊ nativeÊ
MediterraneanÊ woodland.Ê TheÊ roomsÊ openÊ upÊ toÊ theÊ outdoorsÊ throughÊ generousÊ terracesÊ andÊ porches,Ê
eitherÊ facingÊ theÊ golfÊ courseÊ orÊ theÊ MediterraneanÊ forestÊ landscape.Ê
OwningÊ aÊ homeÊ atÊ LasÊ ColinasÊ GolfÊ &Ê CountryÊ ClubÊ meansÊ enjoyingÊ aÊ worldÊ apartÊ ofÊ privilegesÊ andÊ aÊ
healthy,Ê qualityÊ lifestyle;Ê inÊ harmonyÊ withÊ natureÊ andÊ withÊ accessÊ toÊ premiumÊ amenitiesÊ andÊ services.
Following the success achieved during the first sales phase, Las Colinas Golf & Country Club is launching
newÊ productsÊ designedÊ toÊ appealÊ toÊ theÊ discerningÊ buyer.

INDIVIDUALÊ VILLAS
TheÊ EnebroÊ CommunityÊ offersÊ theÊ uniqueÊ opportunityÊ toÊ purchaseÊ anÊ individualÊ villaÊ designedÊ byÊ theÊ
architectsÊ WoodsÊ Bagot,Ê oneÊ ofÊ theÊ mostÊ prestigiousÊ studiosÊ inÊ theÊ world.
LocatedÊ inÊ aÊ privilegedÊ positionÊ atÊ theÊ heartÊ ofÊ theÊ development,Ê onÊ anÊ islandÊ surroundedÊ byÊ golf,Ê theÊ
EnebroÊ CommunityÊ blendsÊ intoÊ theÊ naturalÊ surroundings,Ê withÊ superbÊ viewsÊ acrossÊ theÊ golfÊ courseÊ andÊ
towardsÊ theÊ coast.Ê 3Ê differentÊ typesÊ ofÊ 3Ê orÊ 4Ê bedroomÊ villasÊ areÊ availableÊ inÊ thisÊ offer:Ê Abubilla,Ê MilanoÊ
andÊ Mirlo.
INDIVIDUALÊ BUILDINGÊ PLOTS
LasÊ ColinasÊ isÊ offeringÊ anÊ exclusiveÊ selectionÊ ofÊ detachedÊ villaÊ buildingÊ plots,Ê allÊ enjoyingÊ excellentÊ locationsÊ
within the Golf & Country Club. Buyers can choose the plot that suits them best in terms of views, floor
area,Ê theÊ wayÊ itÊ facesÊ orÊ privacy.

HomeownersÊ atÊ LasÊ ColinasÊ GolfÊ &Ê CountryÊ ClubÊ enjoyÊ aÊ worldÊ apartÊ ofÊ privileges:
AÊ sportsÊ schemeÊ grantingÊ advantagesÊ forÊ golf,Ê tennisÊ andÊ paddleÊ tennisÊ facilitiesÊ usage.
Troon Advantage - A membership with worldwide VIP benefits.
AssuredÊ incomeÊ throughÊ rentingÊ yourÊ homeÊ inÊ theÊ poolÊ ofÊ dwellingsÊ ofÊ LasÊ ColinasÊ Residences.
LasÊ ColinasÊ BeachÊ Club,Ê aÊ privateÊ hideawayÊ onÊ theÊ seafront.
Gymnasium.
ACT-INÊ servicesÊ forÊ owners.

WhetherÊ itÕ sÊ forÊ aÊ shortÊ weekendÊ getaway,Ê longerÊ holidayÊ staysÊ orÊ groupÊ eventsÊ hostedÊ overÊ severalÊ
days,Ê theÊ rangeÊ ofÊ homesÊ availableÊ atÊ LasÊ ColinasÊ ResidencesÊ deliverÊ aÊ worldÊ apartÊ inÊ advantages.
VisitorsÊ toÊ LasÊ ColinasÊ GolfÊ &Ê CountryÊ ClubÊ canÊ chooseÊ fromÊ modernÊ 2Ê andÊ 3Ê bedroom,Ê fullyÊ
equippedÊ apartmentsÊ andÊ villas,Ê withÊ spaciousÊ gardensÊ orÊ terraces,Ê carÊ parkingÊ andÊ greenÊ areas,Ê andÊ
aÊ sharedÊ swimmingÊ pool.Ê
InÊ addition,Ê residentsÊ haveÊ accessÊ toÊ theÊ comprehensiveÊ sports,Ê shoppingÊ andÊ leisureÊ offeringÊ atÊ LasÊ
Colinas Golf & Country Club and benefit from exclusive privileges.

LasÊ ColinasÊ GolfÊ &Ê CountryÊ ClubÊ offersÊ anÊ invitingÊ rangeÊ ofÊ restaurantÊ andÊ leisureÊ options.Ê Ê TheseÊ amenitiesÊ areÊ
locatedÊ inÊ theÊ Clubhouse,Ê aÊ largeÊ Mediterranean-styleÊ building,Ê aÊ fewÊ stepsÊ fromÊ theÊ 1stÊ andÊ 10thÊ tees,Ê 9thÊ andÊ 18thÊ
greens,Ê andÊ theÊ practiceÊ facilities,Ê withÊ superbÊ viewsÊ overÊ theÊ lakeÊ atÊ theÊ 18thÊ hole.
InÊ thisÊ centralÊ andÊ welcomingÊ location,Ê guestsÊ canÊ chooseÊ between:
UNiKÊ CAFƒ serves fine food to suit the different tastes of an international public. Its cuisine, which is simple and
basedÊ onÊ topÊ qualityÊ ingredients,Ê reinventsÊ classicÊ dishesÊ byÊ addingÊ aÊ touchÊ ofÊ balancedÊ creativity.
HomeownersÊ atÊ LasÊ Colinas,Ê guestsÊ stayingÊ inÊ LasÊ ColinasÊ Residences,Ê dailyÊ golfers,Ê andÊ otherÊ visitorsÊ canÊ allÊ enjoyÊ
aÊ fullÊ rangeÊ ofÊ culinaryÊ delightsÊ inÊ aÊ uniqueÊ atmosphere.Ê InÊ theÊ morning,Ê aÊ selectionÊ ofÊ localÊ andÊ internationalÊ
breakfastsÊ isÊ provided,Ê eitherÊ toÊ boostÊ yourÊ energyÊ levelsÊ atÊ theÊ startÊ ofÊ theÊ dayÊ orÊ enableÊ youÊ toÊ relaxÊ gentlyÊ
intoÊ theÊ day.Ê Moreover,Ê UNiKÊ CAFƒ Ê hasÊ anÊ extensiveÊ cafeteria-restaurantÊ menuÊ includingÊ MediterraneanÊ tapas,Ê aÊ
selection of salads, sandwiches and hamburgers and select rice, pasta, fish and meat dishes.
ensoÊ sushibarÊ offersÊ itsÊ customersÊ theÊ elegance,Ê harmonyÊ andÊ simplicityÊ thatÊ characterisesÊ JapaneseÊ cuisine,Ê inÊ theÊ
handsÊ ofÊ experiencedÊ chefsÊ whoÊ lavishÊ attentionÊ onÊ everyÊ detailÊ ofÊ theÊ dishesÊ theyÊ serve.Ê
AÊ culinaryÊ experienceÊ thatÊ observesÊ theÊ rulesÊ ofÊ JapaneseÊ cuisineÊ andÊ isÊ meticulousÊ aboutÊ theÊ productÊ served;Ê
ensuringÊ itÊ isÊ nutritious,Ê richÊ inÊ vitaminsÊ andÊ traceÊ elements,Ê lowÊ inÊ caloriesÊ andÊ fatÊ content,Ê freeÊ ofÊ unnecessaryÊÊ
complication but always containing the finest quality ingredients.

JustÊ aÊ fewÊ minutesÊ awayÊ fromÊ LasÊ ColinasÊ GolfÊ &Ê CountryÊ Club,Ê onÊ theÊ seafrontÊ atÊ LaÊ GleaÊ beachÊ inÊ
Campoamor,Ê thereÊ isÊ aÊ privateÊ hideawayÊ overlookingÊ theÊ sea:Ê LasÊ ColinasÊ BeachÊ Club.
ItÊ isÊ theÊ perfectÊ placeÊ toÊ escapeÊ fromÊ theÊ worldÊ andÊ enjoyÊ theÊ sun,Ê sandÊ andÊ sea,Ê whetherÊ recliningÊ
on a sun bed beside the infinity pool, or sitting on the deck of the café bar amidst magnificent palm
trees,Ê withÊ breathtakingÊ viewsÊ outÊ overÊ theÊ Mediterranean.
LasÊ ColinasÊ BeachÊ ClubÊ alsoÊ hasÊ changingÊ rooms,Ê aÊ separateÊ childrenÕ sÊ paddlingÊ pool,Ê andÊ aÊ privateÊ
carÊ park.

LasÊ ColinasÊ GolfÊ &Ê CountryÊ ClubÊ isÊ theÊ perfectÊ spotÊ toÊ celebrateÊ allÊ mannerÊ ofÊ events,Ê
rangingÊ fromÊ companyÊ eventsÊ toÊ familyÊ orÊ groupÊ gatherings.
LÕ ORANGERIEÊ hasÊ twoÊ meetingÊ orÊ functionÊ roomsÊ accommodatingÊ upÊ toÊ 40Ê people.Ê ItÊ
deliversÊ outstandingÊ levelsÊ ofÊ privacy,Ê naturalÊ light,Ê largeÊ windows,Ê multi-purposeÊ facilitiesÊ
andÊ modernÊ decoration.Ê Wi-Fi,Ê screens,Ê projectors,Ê audioÊ equipment,Ê microphones,Ê
telephones,Ê photocopying,Ê cateringÊ serviceÊ andÊ aÊ spaciousÊ outdoorÊ areaÊ withÊ carÊ parkÊ
areÊ alsoÊ provided.
L« ORANGERIEÊ isÊ aÊ greatÊ venueÊ toÊ hostÊ workÊ meetings,Ê groupÊ dynamics,Ê trainingÊ courses,Ê
conferencesÊ orÊ productÊ presentationsÊ orÊ anyÊ otherÊ companyÊ eventsÊ overÊ oneÊ orÊ severalÊ
days.Ê Ê ItÊ isÊ alsoÊ ideallyÊ suitedÊ toÊ enjoyÊ celebrationsÊ withÊ familyÊ andÊ friends,Ê anniversaries,Ê
parties,Ê weddings,Ê christenings,Ê birthdaysÊ orÊ toÊ holdÊ anyÊ specialÊ occasion.
LasÊ ColinasÊ GolfÊ &Ê CountryÊ ClubÊ alsoÊ hasÊ otherÊ venuesÊ toÊ suitÊ moreÊ informalÊ occasions,Ê
suchÊ asÊ theÊ BeachÊ ClubÊ orÊ theÊ privateÊ diningÊ roomÊ atÊ UNiK,Ê accommodatingÊ upÊ toÊ 30Ê
people.

TheÊ InternationalÊ SchoolÊ ofÊ FalconryÊ isÊ aÊ uniqueÊ initiativeÊ inÊ SpainÊ enablingÊ visitorsÊ toÊ discoverÊ andÊ
experience the ancient art of falconry firsthand, recently proclaimed a Living Human Heritage.
YouÊ donÕ tÊ haveÊ toÊ beÊ anÊ expertÊ orÊ evenÊ anÊ enthusiast.Ê AnyoneÊ whoÊ wishesÊ toÊ takeÊ partÊ canÊ enjoyÊ theÊ
experience of flying a Harris hawk, a species known for its sociable nature, for the first time, or other birds
ofÊ preyÊ atÊ theÊ school.Ê Ê
You can enjoy the experience individually, as a couple or as a family. You learn how to fly one or more birds
ofÊ preyÊ fromÊ theÊ schoolÊ duringÊ aÊ walkÊ throughÊ beautifulÊ MediterraneanÊ woodland.
OnÊ theÊ 60-minuteÊ route,Ê oneÊ ofÊ ourÊ specialisedÊ instructorsÊ accompaniesÊ youÊ andÊ providesÊ theÊ necessaryÊ
guidance.Ê YouÊ canÊ relishÊ veryÊ specialÊ momentsÊ onÊ theÊ walk,Ê suchÊ asÊ theÊ thrillÊ ofÊ carryingÊ aÊ hawkÊ perchedÊ
on your gauntlet or seeing the bird obey your call and fly straight back to your fist.
TheÊ schoolÊ isÊ runÊ byÊ aÊ teamÊ ofÊ professionals,Ê whoÊ areÊ expertsÊ inÊ rearing,Ê trainingÊ andÊ handlingÊ birdsÊ ofÊ prey.Ê
TheyÊ lookÊ afterÊ aÊ varietyÊ ofÊ birdsÊ includingÊ hawks,Ê falcons,Ê owlsÊ andÊ goshawks,Ê whichÊ areÊ trainedÊ byÊ ourÊ
falconersÊ andÊ areÊ accustomedÊ toÊ interactingÊ regularlyÊ withÊ people.

LasÊ ColinasÊ GolfÊ &Ê CountryÊ ClubÊ offers:
18-holeÊ championshipÊ golfÊ course.
ExtensiveÊ practiceÊ facilities:Ê naturalÊ grassÊ drivingÊ range,Ê Ê
puttingÊ green,Ê andÊ shortÊ gameÊ area.
Experienced Troon Golf qualified staff.
Golf Academy with PGA Qualified Head Professional.
TuitionÊ coursesÊ forÊ golfersÊ ofÊ allÊ agesÊ andÊ abilities.
Clubhouse.
BeachÊ ClubÊ onÊ theÊ seafront.
NatureÊ trailÊ overÊ 3Ê kmÊ longÊ throughÊ MediterraneanÊ woodland.
KitchenÊ garden.
UNiKÊ CAFƒ .
ensoÊ sushibar.
GolfÊ shop.
TennisÊ andÊ paddleÊ tennisÊ courts.
Gymnasium.
InternationalÊ SchoolÊ ofÊ FalconryÊ Ê
KidsÕ Ê playÊ area.
KidsÕ Ê Club.
CycleÊ hireÊ -Ê electricÊ andÊ mountainÊ bikesÊ available.
Multi-purposeÊ meetingÊ andÊ functionÊ roomsÊ equipped
withÊ state-of-the-artÊ technology.
RoadÊ buggiesÊ hire.
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Las Colinas Beach Club on the seafront at Campoamor (La Glea Beach):
C/ Rubén Darío, 2. Orihuela Costa, 03189 Alicante
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LasÊ ColinasÊ GolfÊ &Ê CountryÊ ClubÊ isÊ situatedÊ inÊ theÊ southÊ ofÊ AlicanteÊ province,Ê veryÊ nearÊ theÊ regionÊ ofÊ
Murcia.Ê ItÕ sÊ anÊ idealÊ locationÊ becauseÊ ofÊ theÊ arrayÊ ofÊ servicesÊ andÊ leisureÊ activitiesÊ availableÊ inÊ surroundingÊ
townsÊ andÊ villages.Ê AnythingÊ visitorsÊ orÊ residentsÊ needÊ isÊ closeÊ atÊ hand:Ê schools,Ê hospitals,Ê shops,Ê
restaurants,Ê churchesÊ orÊ museums.
CULTURALÊ VISITS
TheÊ twoÊ provincialÊ capitals,Ê AlicanteÊ andÊ Murcia,Ê 78Ê andÊ 55Ê km.Ê fromÊ LasÊ ColinasÊ GolfÊ &Ê CountryÊ ClubÊ
respectively,Ê areÊ wellÊ worthÊ aÊ visit.Ê OtherÊ nearbyÊ placesÊ ofÊ historicalÊ andÊ culturalÊ interestÊ areÊ Orihuela,Ê
Elche,Ê CartagenaÊ andÊ CaravacaÊ deÊ laÊ Cruz.
NATURALÊ PARKS
TheÊ regionsÊ ofÊ AlicanteÊ andÊ MurciaÊ haveÊ aÊ largeÊ numberÊ ofÊ protectedÊ areas,Ê natureÊ reservesÊ andÊ naturalÊ
parks,Ê whichÊ makeÊ themÊ veryÊ attractiveÊ touristÊ destinations.
TheseÊ includeÊ natureÊ reservesÊ suchÊ asÊ Calblanque,Ê LasÊ SalinasÊ deÊ SantaÊ Pola,Ê ElÊ HondoÊ andÊ theÊ IslandÊ
ofÊ Tabarca.
LOCALÊ CUISINE
The cuisine in the region is typically Mediterranean, using a wide variety of ingredients, flavours and
aromas. Rice is the basic ingredient and plays a leading role in many dishes, accompanied by fish and
seafoodÊ fromÊ theÊ Mediterranean,Ê andÊ locallyÊ grownÊ fruitÊ andÊ vegetables.Ê Pulses,Ê porkÊ andÊ gameÊ dishesÊ
fromÊ theÊ regionÊ areÊ alsoÊ wellÊ worthÊ sampling.Ê TryÊ otherÊ specialties,Ê suchÊ asÊ saltedÊ orÊ grilledÊ skinÊ downÊ
fish (gilt head bream, bass, mullet; fried fish (especially whitebait); or salt-cured fish (mojama, mullet eggs
andÊ tunaÊ bellyÊ withÊ tender,Ê rawÊ broadÊ beans).

WATERÊ SPORTS
LasÊ ColinasÊ isÊ justÊ aÊ fewÊ minutesÊ awayÊ fromÊ 16Ê kmÊ ofÊ MediterraneanÊ coastÊ withÊ cliffsÊ andÊ
crystallineÊ water,Ê andÊ sandyÊ beachesÊ suchÊ asÊ LaÊ Zenia,Ê CaboÊ RoigÊ andÊ Campoamor.Ê EveryÊ
year, the Orihuela beaches obtain the blue flag distinction, according to the European
CommunityÕ sÊ environmentalÊ regulations.Ê
InÊ theseÊ surroundings,Ê besidesÊ sunbathingÊ andÊ swimming,Ê youÊ canÊ practiceÊ plentyÊ ofÊ waterÊ
sportsÊ atÊ theÊ manyÊ marinasÊ inÊ theÊ area,Ê suchÊ asÊ theÊ CaboÊ RoigÊ MarinaÊ andÊ theÊ SailingÊ ClubsÊ
ofÊ Campoamor,ÊVillaÊ deÊ SanÊ PedroÊ andÊ TorreÊ deÊ laÊ Horadada.ÊTheÊ calmÊ watersÊ andÊ theÊ gentleÊ
Levante winds are ideal for sailing, windsurfing, canoeing and water skiing.
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