VÄLKOMNA TILL GOLF DEL SOL
Här ﬁnner ni informa-on för a/ göra er vistelse så trivsam och enkel som möjligt.
Peter Hallberg +34 627 784 300
Marcus Hallberg: +46 766 333 776
Lasse Hogström: +46 768 987 726
José Gomez: +34 678 90 23 07
info@golfdelsol.eu
marcus@golfdelsol.eu
lasse@golfdelsol.eu
jose@golfdelsol.eu

Klicka för a9 se AKTIVITETSPROGRAM
Ni som inte har Facebook kan följa vår BLOGG för a/ se lite bilder och
resultat från tävlingar, startlistor och annan nySg info.
Klicka för a9 anmäla er Bll TÄVLINGAR
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1. NÄR NI BEHÖVER RINGA LARMNUMMER 112
- Bor du i Águilas larmar du via larmnummer 112.
Uppge följande uppgi7er 8ll larmoperatören!
> Adress: Notera din aktuella adress!
> Lämna Di/ namn och telefonnummer som Du kan nås på.
> Beskriv orsaken/problemet.
Var beredd a/ på a/ larmoperatören inte talar engelska så bra, vi är i e/
spansktalande land.
När ni har larmat 112, be någon a/ gå ned på gatan för a/ möta upp ambulansen.
Utrycknings-den är ca 5-15 minuter. Kontakta din golfvärd. Ta hjälp av dina grannar.
- Bor du i Mar de Pulpí larmar du via larmnummer 112.
Uppge följande uppgi7er 8ll larmoperatören!
> Adress: Calle Viena nr 2 (”Caje Vijena numero dos”) i SAN JUAN de los TERREROS!
> Lämna Di/ namn och telefonnummer som Du kan nås på.
> Beskriv orsaken/problemet.
När ni har larmat 112, be någon a/ gå ned -ll Calle Viena nr 2 (vid Centro Comercial)
och möta upp ambulansen och visa vart de skall åka! Ambulansen kommer emer ca
35-45 min.
Ambulansen larmas ut från det allmänna sjukhuset i Huercal-Overa, Hospital La
Inmaculada, Urgencias. Adress: Avienda Dtra Ana Parra Hospital San Isidro, s/n, 04600
Huercal-Overa: Öppet dygnet runt. Tfn: +34 950 02 90 00
Avståndet mellan Mar de Pulpi och sjukhuset är ca 35 km. Utrycknings-d ca 35-45
minuter.
Hur kan jag få hjälp?
TM-kontoret är öppet 10-14 samt 16.30-19.00. De kan hjälpa er a/ larma under

kontors-d.
Kontakta din golfvärd. Ta hjälp av dina grannar.
Be någon köra emer ambulansen om du själv åker med i ambulansen, så a/ du kan få
transport -llbaka. Kontakta SOS larmcentral, dygnet runt +45 7010 50 50
Pa-enten kan förﬂy/as -ll det större sjukhuset i Almeriá, Complejo Hospitalario
Torrecárdenas
Adress: Calle Hermandad de Donantes de Sangre, Almeriá. Öppet dygnet runt.
Tfn: 950 01 60 00.
Under vårdförloppet ringer sjukhuset Dig på det telefonnummer som du uppge/.
Notera a/ man INTE kan ringa -llbaka på det nummer som står i displayen på din
mobil!
Mar de Pulpí är e/ område som ständigt är i -llväxt. De/a betyder a/ alla gatunamn
ännu inte är inlagda i det spanska lantmäteriverkets datorer. Larmoperatören använder
dessa system när Du ringer 112. Den gata (Calle Viena nr 2, se kartan på andra sidan)
är f.n. den enda gata som ﬁnns i systemet och dit larmas ambulansen vid Centro
Comercial.

2. BOKNINGSRUTINER
Högsäsongen på Aguilón, 1 oktober–30 november samt 1 februari–31 mars.
När det är högsäsong på Aguilón och för a9 underlä9a för er själva och för
bokningspersonalen, ber vi er följa bokningsruBnerna nedan.
• BOKA I TID – helst några dagar i förväg. Mest bokat är det mellan 09.00 – 11.00 varje
dag. Boka gärna en 4-boll direkt och bjud in nya spelkompisar.
• BOKA GOLFBIL SAMTIDIGT som ni bokar spel-d. På Aguilón ﬁnns 46 golXilar och
under högsäsong behövs alla varje dag.
• AVBOKA OMGÅENDE när ni vet a/ ni inte kan använda en bokad -d. På Aguilón har
-dsystemet oma varit fullbokat men på 1:a tee har det varit tomt. Risk ﬁnns för a/ alla
era bokade -der bokas av om ni inte sköter avbokningen.
• KOM I TID -ll bokad starSd. Var färdig -ll spel vid 1:a tee 6–7 min innan starSden.
Uthämtning av golXil kan ske -digast 15 min. före start.
• HÅLL SPELTEMPOT genom a/ hela rundan ha framförvarande par- inom nära
synhåll.
Speltempo utan stress blir det om:
1. ni inte letar emer bollar mer än 3 minuter
2. samtliga i bollen är beredda a/ slå si/ slag när det är deras tur
3. spela ready golf, dvs. först färdig slår si/ slag
4. markera inte halvmeterspu/ar utan håla ut direkt
5. spela inte "gruppspel" utan var och en går -ll sin boll och slår

Har ni fri/ spel både på Aguilón och Lorca så spela gärna lika mycket på båda banorna
för a/ på det sä/et också minska trycket på Aguilón.
Hjälps vi alla åt med a/ följa bokningsru-nerna kommer det a/ bli behagliga spel-der
också på Aguilon! 4,5 -mme per runda är vårt mål.
Si/ gärna ned emer 18:e hålet och njut av spelrundan.
Tack på förhand för er förståelse och hjälp!
TIDSBOKNING
AGUILÓN – cmaster@aguilongolf.es tel. +34 672 655 600
LORCA – infogolf@lorcaresort.com tel. +34 968 113 535

3. VÄGBESKRIVNING FRÅN CITY – AGUILON GOLF

MOT HOTELL JUAN MONTIEL SÖDERUT
RONDELL ( BLÅ BÅT I RONDELLEN) KÖR MOT RM -333 - VERA
FORTSÄTT IGENOM ETT ANTAL RONDELLER FORTFARANDE PÅ RM-333 (RM-332)
VID UPPFARTS BACKE SVÄNG AV TILL PULPI A 1205, TA HÖGER I RONDELLEN (MOT
PULPI)
I NÄSTA RONDELL, EFTER CA 600 M, ”KÖR RUNT” OCH TA IN MOT URBANIZATION
AGUILON OCH NI ÄR PÅ OMRÅDET – FÖLJ SKYLTAR AG GOLF
KÖR FÖRSIKTIGT OCH LYCKA TILL

4. LOKALA REGLER PÅ AGUILON
De lokala reglerna ﬁnns tryckta på scorekorten.
Vi är nu Spanien och -llämpar därför deras regelverk för golfspel.
Golailsskyltar, avspärrningar m.m.
Dessa betraktas som fast -llverkade föremål och får ej röras!
Du får istället fri dropp!
Röda och gula pinnar får ej vidröras, de är oﬂy/bara hinder!
Du får istället fri dropp!
OﬂyCbara hindrande föremål och onormala markförhållanden (Regel 24-2 och 25-1)
Dammar, det är inte Bllåtet (läs förbjudet) a/ spela en boll som ligger på insidan av
dammlinjen! De/a för din säkerhet som spelare, risk ﬁnns a/ rasa
ned i dammen.
Övriga röd/gulmarkerade ställen får man spela på egen risk.
Out of bounds markeras med vita pinnar/linjer på betongvägarna.
Vid spel på hål 18 är spelfältet -ll höger (hål 9) out of bounds. Är markerat med vit/
grön linje.
Waste areas sandområde, ej hinder, klubban får grundas.
Mark under arbete är markerad med blå pinnar.
Droppzon ﬁnns på hål 12. Röd tee är droppzon.
Oranga tees ﬁnns på hål 2, 3 , 9, 10 och 16. Dessa ﬁnns för de damer/spelare som inte
vill spela över de raviner som ﬁnns på dessa hål.
Om man på tävling väljer a/ spela från dessa tees, görs e/ avdrag med 3 slag.
Vid spel på hål 9 och 10 på tävling skall de som spelar från röd tee göra si/ utslag från
orange tee.

Vi rekommenderar starkt våra gäster a2 inte gå ned i raviner och dammar för a2
leta boll. De2a kan bli mycket kostsamt/smärtsamt för dig som spelare. Vi har
spelare som ådragit sig skador som ben- och armbro2, stukade fö2er och handleder,
blåslagna i ansikte, krossade glasögon plus e2 antal mindre blessyrer. Det är
billigare a2 åka All Decathlon och köpa e2 dussin nya golBollar för 4,99€.
5. LOKALA REGLER FÖR LORCA
Droppzoner ﬁnns bakom green på hål 8 samt emer bron på hål 17.
Out of bounds markeras med vita pinnar/linjer.
Vid spel på hål 9 och 18 är spelfältet -ll höger respek-ve vänster om hålet out
bounds. Palissaden vänster om hål 10 är out of bounds.

of

Waste areas sandområde, ej hinder, klubban får grundas.
Mark under arbete markeras med blå pinnar.
Tee på hål 11 ligger utmed vänster sida innan ravinen.
Det är numera e/ par 4-hål från gul och röd tee från denna plats.
Växtligheten utmed vänster sida av fairway gäller som gräns för sidova/en- hinder.
Lä/nad enligt regel 26-1.
Oranga tees ﬁnns på hål 2, 3 , 5, 6, 8, 9, 12 och 13.
Om man väljer a/ spela från dessa tees, görs e/ avdrag med 5 slag på det antal
enligt slopetabell.

slag

Vid spel från gul respek-ve vit tee skall avdrag med 1 slag göras från antal slag enligt
slopetabell.

6.RESTAURANGER OCH MARKNADER
Restauranger i Mar de Pulpi
Chiringuito Mar De Pulpí som ligger på stranden är mycket trevligt matställe.
La Geoda Restaurante är en lite ”lyxigare” restaurang med bra
La Entrevista Restaurante är också e/ mycket bra val. Ligger ca 1 km norrut.
Restaurante Lucero Playa är vår lokala pub- och matställe där Golf del Sol´s VIP-kort
ger oss gäster 10% på allt du äter och dricker.

Restauranger San Juan de Los Terreros
Mi CorBjo, spansk, fransk, belgisk och europeisk mat.
Chiringuito Canal NáuBco, spansk strandrestaurang,
Meson Pepa, spansk och europeisk mat.

E9 axplock av restauranger i Águilas
Fu Zhou Restaurante Chino, kinesmat, mycket bra och billigt.
Mar-n Parra 13.
Dehli Tandoori, indisk mat, mycket bra. Avienda de la luz 10.
La Veleta, mysig och bra restaurang. Calle Blas Rosique 6.
Rest. ArgenBno Carlo9a, Paseo Cons-tucion 10. Argen-nsk kö/restaurang.
Zoco del Mar, ligger på högt uppe på berget med ﬁn utsikt över staden.
BURGER KING, comida rapida, hamburguesa.

MARKNADER
Alla marknaderna öppnar kl. 09.00 och stänger ca 14.00.
Men bli inte förvånad OM försäljarna redan kl.13 börjar plocka ihop sina prylar!
Söndagar
San Juan de los Terreros, liten mysig marknad.
Avstånd 3 km, norr om Mar de Pulpí.
Avstånd 8 km, söder om Águilas.
Söndagar
Villaricos, stor men ändå en mysig marknad.
Avstånd 15 km, söder om Mar de Pulpí.
Avstånd 32 km, söder om Águilas.
Lördagar
Águilas, stor marknad med det mesta.
Avstånd 10 km, norr om Mar de Pulpí.
Avstånd 1 km, öster om Águilas.
Om ni vill besöka ännu ﬂer marknader…..
Onsdagar
Pulpí, avstånd 14 km öster om Mar de Pulpí.
Avstånd 25 km sydost om Águilas.
Fredagar
Garrucha, avstånd 24 km söder om Mar de Pulpí.
Avstånd 42 km, söder om Águilas.
Lördagar
Vera, avstånd 26 km söder om Mar de Pulpí.
Avstånd 44 km, söder om Águilas.

