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Golf i och omkring Estepona är ett mecka för golfentusiasten! 
På solkusten finns många olika alternativ för golfaren - i alla prisklasser och för alla nivåer på 
spelare. Vi som har skrivit detta är medelhandikappare och älskar golf. Här följer ett urval av de 
golfbanor vi har spelat och som vi vill dela med oss av till er. Kanske delar några av er våra intryck. 
Och några inte….

Notera också att banornas skick och status kan avvika något beroende på yttre faktorer, typ väder 
och dagsform. Bra att alltid kontrollera med klubbens caddymaster om man vill vara säker. 

Gemensamt för samtliga banor är att det kan vara svårt att komma ut och spela om man inte har 
bokat i förväg. Det är ett hårt tryck på banorna, speciellt under högsäsong (vår och höst). Det finns 
flera sätt att förboka tider på. Ett är att ringa eller boka online via klubben direkt. Ett annat är att ex
vis kontakta Golfservice så hjälper de till att arrangera era bokningar. https://www.golf-service.se/ 

Golfbanor i Estepona
Azata
Azata golf club är vårt senaste tillskott i Estepona. Ligger nära Valle Romano. En spektakulär och fin 
bana. Kan eventuellt upplevas utmanande då ett flertal hål är smala och dolda. Klubbhus och 
restaurang är under uppbyggnad och något spartansk, men fyller definitivt syftet om golf är det 
primära intresset. Det finns en svensk grupp som spelar på Azata varje vecka.
www.azatagolf.com

Estepona
Estepona golf club är en anläggning som under åren har haft en del problem med banans skick. 
Rekommenderar att sända iväg en fråga här på Estepona Nordicos Facebook-sida om någon 
medlem vet hur dagsformen är. Här finns/fanns en svensk grupp som spelar varje vecka.
https://esteponagolf.com/

Valle Romano
Valle Romano är en fint skött och något kuperad bana. Bra drivingrange och övningsområde. 
Notera att restaurangen har varit stängd under ett par år, och oklart om de kommer att öppna igen.
Det finns dock en sk food truck vid 9:an som är enkel och trevlig. Många long-stay gäster.
www.valleromano.es
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Golfbanor i närheten av Estepona (15-30 minuters bilfärd)
Atalya 
Atalya golf club ligger i Benahavis och har två gåvänliga 18-hålsbanor; Atalaya Old och Atalaya New.
Den mest populära banan är Atalya Old. Bra range, övningsområde och restaurang. På Atalya har 
även den svenska Pro-tränaren Peter Gustafsson etaberat sig. Kanske är det dags för en kurs?
https://www.atalaya-golf.com/
https://pgsportsacademy.com/

Higueral 
Club de golf el higueral är en trevlig 9-hålsbana. På vägen mot Benahavis. www.elhigueralgolf.com/

Flamingos 
Los Flamingos är en 18-hålsbana, och som ingår i en grupp av tre banor på Villa Padierna. Bra 
restaurang. Kan behövas bil. 
https://www.villapadierna.es/golf/en/flamingos-golf/ 

Guadalmina 
Real club de golf Guadalmina ligger i närheten av San Pedro och har två gåvänliga 18-hålsbanor – 
Södra och Norra. Södra banan är den bana som har varit mest populär eftersom den har några 
fantastiska hål vid havet.  Nu har man också byggt om och snyggat till den Norra banan vilket gör 
den till ett mycket bra alternativ. Bra range och restaurang. Guadalmina har också och en 
korthålsbana på 9 hål, och är kul om man behöver öva in sitt närspel. Bokas tid i förväg.
https://www.guadalminagolf.com/golfcourses/guadalaminasouth.php 

Naranjos 
Los Naranjos är en mycket fin golfanläggning i Marbella. En gåvänlig 18-hålsbana med hyfsat breda 
och lättspelade hål. Liten men bra range och små övningsområden. Här finns även svenska 
golftränare när du behöver boka lektion. Många svenskar är medlemmar vilket hörs och märks 
överallt på området. Måste starta eller avslutas i den utmärkta restaurangen. Boka tid i förväg.
https://losnaranjos.com/sv/ 

Paraiso
El Paraiso är en härlig golfbana och populär bland oss nordbor. En bana med strålande utsikt från 
flera hål. Rangen är bra men ligger lite långt från klubbhuset (5-7 minuter att gå). Mycket bra 
restaurang och ett stort klubbliv. Väl värd ett besök. Boka tid i förväg.
https://elparaisogolf.com/sv 

Quinta 
La Quinta består av tre 9-hålsbanor; A, B och C. Banorna A och B är, enligt vår uppfattning, de 
bästa. Det går inte att själv bestämma vilka banor man vill spela. Det bestämmer Caddymaster 
samma dag. Lite ojämn kvalitet på banan och bitvis kuperad. Bra range och restaurang som drivs av
Marriot hotel.
https://www.espanol.marriott.com/hotels/hotel-information/golf-courses/agpwi-the-westin-la-
quinta-golf-resort-and-spa-benahavis-marbella/
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Golfbanor lite längre bort (30-60 minuteras bilfärd)
Alcadeisa Links ligger nära Gibraltar och är en estetisk upplevelse. Kan bitvis upplevas något 
kuperad, men väl värd utflykten för låg- och medelhandicaparen. Detta är den enda riktiga 
linksbanan i närheten. Härlig restaurang med utsikt över havet. Anläggningen öppnar igen under 
sommaren 2022 efter en omfattande renovering. 
https://www.alcaidesagolf.com/es/

Cañada
La Cañada ligger i Sotogrande-området och är en mycket välskött sk public golfcourse (kommunal 
golfbana). Den ligger mot Gibraltar, avfart 131, sedan skyltat. Den har en stor range och bra 
övningsområde. Helt OK restaurang. Tack vare att den är public är priset lägre än de privata 
banorna. www.lacanadagolf.com/index.php/en/

Här finns en svensk-grupp, varav åtskilliga från Estepona. Har en säsongstävling som startar i 
oktober och avslutas i april och spelar en gång i veckan. http://www.veckogolfen.se/

Marbella Club 
Marbella Club är en 18-hålsbana som är något kuperad och bitvis smal. Men härlig utsikt över flera
hål. När man är färdigspelad kan man njuta i den mysiga restaurangen. Väl värd ett besök. Förväxla 
inte denna bana med Marbella golf som är en helt annan bana. 
www.marbellaclub.com/golf/ 

Mijas
Mijas Los Lagos och Mijas Olivos är två 18-hålsbanor som ligger på en härlig golfanläggning. Bra 
range och övningsområde. Lagos är lite mer utmanande än Olivos. En bra restaurang och shop. Väl 
värd resan förbi Marbella.
https://mijasgolf.org/en/mijas-golf-club/

Rio Real 
Rio Real är en 18-hålsbana som är bitvis lite smalare. Fungerar att gå för den som tycker om att gå, 
annars rekommenderas bil. Omtyckt bana. 
https://rioreal.com/en/golf/

Santana
Santana är en 18-hålsbana ofta i mycket fint skick. Observera att anläggningen inte har en range, 
endast putting-green. Banan är gåvänlig och har en fantastisk restaurang (rekommenderar den 
hemlagade Lasagnen).
https://www.marbellaclub.com/golf/

Santa Clara 
Santa Clara är en fin och bitvis kuperad bana. Rekommenderar bil om man inte gillar att gå. Härliga 
hål med fin utsikt. Bra range och restaurang. 
https://santaclaragolfmarbella.com/ 
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Lyxiga och dyra golfbanor
Om man är en duktig golfare och nere runt singel-handicap kan det vara värt att spela på våra 
finaste banor i världsklass. Här har vi Valderrama, Sotogrande, Reserva och Finca Cortesin. Den 
sistnämnda står som värd för Solheim cup 2023. De är alla unika i sitt slag och kostar också 
därefter. Men vilken upplevelse för den som behärskar dem!
https://www.valderrama.com/
https://www.lareservaclubsotogrande.com/ 
https://www.fincacortesin.com/es/golf 

Notera att innehållet baseras på högst personliga erfarenheter, med reservation för ej uppdaterad fakta
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