
Anoreta och Fay Hotel             info@padeltours.se  0709-229737 
Ligger bara 15 minuter från Malaga flygplats. Välj själv 
om du vill bo på Fay hotel på stranden med 5 minuter 
till Anoreta, med bil, inkluderat, eller om du vill bo på 
Anoreta resort med egna Padelbanor där vi spelar. 
Anoreta har en egen golfbana som ni kan boka mot 
tillägg. Fay hotel ligger på stranden i staden Rincón de 
la Victoria med 41.000 invånare. 

Finca Anoreta 

Har 8 rum. När du bor här lever du privat. Man har 
huset för sig själv. Du kan välja att bo på Fay hotel 
som ligger direkt på stranden 5 minuter med bil från 
Anoreta resort. 

Anoreta har 5 egna Padelbanor, med utsikt över 
medelhavet och sin egna golfbana. Café finns! 

Följ med på våra gruppresor där vi parar ihop er med 
andra spelare på samma nivå och du får också träna 
med en spansk tränare.   
Resorna går från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn. 

12-18 februari, 6 nätter,   6.095 kr + flyg                                   
25-28 februari, 3 nätter,   3.795 kr + flyg                                   
25-29 mars, 4 nätter,        4.495 kr + flyg                                         
29 mars- 2 april, 4 nätter, 4.495 kr + flyg 

I resorna ingår:                                                 
6 nätter, 15 timmar Padel, frukost, 3 bra 
middagar, flygplatstransfer och padel inklusive                        
4,5 timmar med privat tränare i grupp. 

4 nätter, 12 timmar padel, frukost, 2 bra 
middagar, flygplatstransfer och padel inklusive 3 
timmar med privat tränare i grupp. 

3 nätter, 9 timmar padel, frukost, 2 bra middagar 
flygplatstransfer och padel inklusive 1,5 timme 
med privat tränare i grupp. 

 

 

Entré till hotell Anoreta 

 

Fay Hotel på stranden nere i byn. 

Flyg på förfrågan vi har flygstolar från Arn, Gbg 
och Cph dessa datum. Hör av er för pris.  

Övrigt: Vill man ha kultur då besöker ni Bezmiliana 
Castle, slottet byggdes på 1800-talet av Kung Charles 
den III. Tesoro Cave - Grottor med flera ”rum”, där man 
kan se rester av grottmålningar, bebodda så långt 
tillbaka som den paleolitiska perioden. 

Se mer: https://padeltours.se/hotell-anoreta/  

Padelresor med träning och spel i Malaga i 
februari och mars 2023! 

 


