
Valle Romano/Estepona – vackert golfområde några km från kusten, 1-2-3 sovrum – 2 bad - 
lägenheter/villor från 128.000 € keyready, stora prisrabatter! 90-100% finansiering! 
Attraktiv greenfee, modern design, fina stränder och nära hamn och gamla stan i Estepona.
Los Flamingos/west Marbella – oerhört exklusivt vackert beläget område med 3 golfbanor, 
5-stjärnigt hotell med spa, mycket rymliga lägenheter med panoramavyer och stora terrasser, 
priser från ca 200.000 €, i Tee 6 priser från ca 330.000 € (resales och keyready).
Benatalaya/Benahavis – vackert beläget område frontline Atalaya golf, fantastisk 
spaanläggning, priser från ca 200.000 € - ett fåtal keyready kvar, resales finns!

Santa Clara/Los Monteros – exklusivt område öster Marbella, vackert högt läge, modern 
spektakulär design, jacuzzi, stora terrasser, keyready priser från ca 400.000 €.
Capanes del Golf/Benahavis – exklusivt golfområde med spektakulära trädgårdar, spa, 
poolområden och vyer. Rymliga lägenheter, hög kvalitet, priser från ca 280.000 € (nytt/beg).
La Floresta/La Mairena – vackert läge i bergen ovanför Marbella – vid El Soto golfclub, 
gym, jacuzzi, sportanläggning, trevliga ljusa lägenheter priser från ca 170.000 € (nytt/beg).
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Las Colinas/Orihuela Costa – naturskön resort vid mäsaterskapsgolfbana – exklusivt med 
modern arkitektur, radhus, lägenheter och villor från 201.000 € - förmåner vid köp!
Hacienda del Alamo/Costa Calida – en golfresortanläggning med exklusiva faciliteter, 
beläget i spansk lugn miljö nära fina stränder i Mazarron, lägenheter, villor och radhus från 
130.000 € - stora förmåner vid köp, 100% finansiering möjlig!
Lorca Resort/Costa Calida – unikt boende i spansk miljö, 27-håls golfbana, området är 
under utveckling, 10 minuters resa till stränderna, mycket naturskönt! Priser från 189.000 €

Bonalba Golf och Spa/Alicante – lägenheter, radhus och villor med panoramavyer över hav 
och landskap,  1-2-3-4 sovrum från 74.000 € (starkt nedsatta priser), bra förmåner vid köp, 
fantastisk spaanläggning, gym, golf, vackra lägen med bussförbindelser till playa och storstan. 
Polaris/södra Costa Blanca – fantastisk golf till bra rabatter för boende, hotell, spa, 
sportaktiviteter, restauranger, shopping – 6 unika resorter i vacker miljö, rundbussar mellan 
områdena, lägenheter, villor och radhus från ca 70.000 € (resales och keyready).
Roda/Costa Calida – radhus + lägenheter många med sjöutsikt 2-3 sovrum 2 badrum från 
140.000 € - beachclub vid Mar Menor, fin golf, nära strandpromenad och Los Alcazares stad
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