Golfen in

Spanje
SCHIJNWERPERS OP VIJF REGIO’S
Adembenemend Andalusië
Verrassend Valencia
Afwisselend Asturië
Machtig mooi Murcia
Grandioos Galicie

Vijf top golfregio’s van

Spanje
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Asturië:

Eén grandioze
golfbaan
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Galicië:

Van pelgrim tot
pelgreen
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Andalusië:
Costa del Golf

Inhoud

20
Valencia:

Sla je slag in
regio Valencia
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Murcia:

 emiddelde tempe
G
ratuur in de regio
Murcia? 19 graden!
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Meer info? Spaans
Verkeersbureau!
Check voordat je naar Spanje
vertrekt nog een keer de site
van het Spaans Verkeersbureau. Naast algemene informatie over het land en de
regio’s kun je hier ook voor
specifieke vragen terecht.
www.spain.info/nl
E: infolahaya@tourspain.es
@SpanjeNederland
Spain.info.nl
@Spain

Oogje toe
Officieel wordt in Spanje
verwacht dat de heren
handicap 28 (of lager)
hebben en dames handicap 36. Officieus is er niets
aan de hand. Er wordt
zelfs niet naar uw GVB
gevraagd! Enige uitzondering is Valderrama, hier
moeten heren handicap
24 en dames 32 kunnen
aantonen.

19 Tip & Trics
op de golfbaan
1.	
Golfbaan = Campo de Golf
2. Golfbal = La bola de golf
3.	Openingstijden =
Horario de apertura
4.	Handschoen = Guante
5.	Oefenen = Practicar
6.	Kopje koffie =
Taza de café
7.	
Flesje water =
Botellín de agua
8.	Biertje = Cerveza
9.	Witte wijn = Vino Blanco

10. Rode wijn = Vino Tinto
11. Rose = Vino Rosado
12. Champagne = Champán
13.	
Menukaart = El menú
14. De rekening = La cuenta
15. Par = El par
16. Birdie = Birdie
17. Eagle = Eagle
18. Albatros = Albatros
19.	Hole 19 = Hoyo de golf
diecinueve

Gemiddelde
temperatuur in de regio
19 graden!

Murcia?

Binnen een straal van 35 kilometer
kun je in de regio Murcia kiezen uit
liefst 22 banen van toparchitecten
als Jack Nicklaus, Dave Thomas of de
Spaanse legende Severiano (Seve)
Ballesteros. Maar Murcia is meer dan
golf. Met 300 dagen zon per jaar, een
gemiddelde temperatuur van 19 graden
en prachtige natuur is Murcia in alle
opzichten heerlijk om te verblijven.
Maak kennis met de culturele rijkdommen en schitterende
stranden. Mar Menor is een kleine binnenzee en zeer geliefd
vanwege de riante watersportmogelijkheden. Bezoek de
authentieke havenplaats Cartagena of neem een kijkje in
Lorca met mooie Moorse invloeden. Ook Murcia, de regio
hoofdstad, is een absolute aanrader. Ontdek de parel van het
zuidoosten! Hier zijn alle ingrediënten voor een grandioze
golfvakantie aanwezig. Geniet van fraaie faciliteiten, de heerlijke
regionale keuken en adembenemende landschappen. En heb je
hulp nodig voor het verbeteren van je spel? Bij de academies
leren golfprofessionals jou de fijnste kneepjes.

Plaza Belluga
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Murcia

IRM Nike Golf
Het unieke golfspoor van
de IRM golfbanen, ook wel
bekend als ‘The NIKE Golf
Trail’, tref je nergens anders
in Europa. Voor de golfer die
serieus wil trainen, is er een
golfacademie met oefen
holes. Daarnaast heeft IRM
zelfstandige accomodaties

La Torre,IRM Nike Golf Trail

en een luxe vijf-sterren hotel
met welness, restaurants, zwembaden, gezellige
barretjes en een fantastisch uitzicht op de golfcourse.
www.irmnikegolf.com

La Manga Club
Sport en vrije tijd ont
moeten elkaar in het
prachtige resort van La
Manga. De zonnige cocktail
combineert de magie van
de natuur (prachtige park
en, ongerepte stranden)
met luxe lifestyle: drie golf
banen, fitness en wellness.
Hier ben jij verzekerd van
een heerlijk verblijf. In het
resort kun je kiezen uit de
in koloniale stijl gebouwde
Principe Felipe 5* en
Las Lomas Village 4*,
geinspireerd op de
architectuur van een
Mediterraans dorp.
www.lamangaclub.es
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Roda golf

Hacienda del Alamo
Gesitueerd op het randje van Fuenta Alamo, 19
minuten van de stranden van Mazarron en de
steden Cartagena en Murcia, ligt een walhalla
voor de veeleisende golfliefhebber: Hacienda Del
Alamo. Deze brede, uitdagende 18-holes golfbaan
is ontworpen door Dave Thomas en ligt in de Sierra
de Carrasco. Wie zelf wil koken kiest voor een
appartement, wie zich wil laten onderdompelen in
luxe kiest voor het 5-sterrenhotel.
www.clubdegolfhda.com

Lorca Club de Golf
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Lorca Golf Resort
Op Lorca Golf Resort tref je een
majestueuze 18-holes golfbaan
midden in de bossen en op de
uitlopers van het Almanaragebergte. In een luttele tien
minuten tuf je naar de historische
stad Lorca of de prachtige
stranden van Aguilas. Deze
course, opnieuw ontworpen door
Dave Thomas, is leuk maar lastig
met al die geonduleerde greens.
www.lorcaresort.com

Murcia

La Serena Golf
Deze baan is ontworpen
door Manuel Piñero en ligt
direct aan de oever van de
Mar Menor in de wijk Los
Alcazares. Het is een vlak
woestijnachtig parcours,
waarbij spelers vaak worden
uitgedaagd door de stevige
oostenwind en talrijke wa
terhindernissen: op liefst 16
van de 18 holes. Dit vereist
precisie. La Serena Golf be
schikt over een vier-sterren
hotel en 174 appartementen.
www.laserenagolf.es

Mar Menor Golf Resort

La Peraleja
La Peraleja (18 holes, Par 72, 6.250
meter) is ontworpen door golflegende
Severiano Ballesteros. De spelers
krijgen bunkers en meren voor de
kiezen op deze geonduleerde golf
course. Pittig!
www.peralejagolf.com

Golf Altorreal
Golf Altorreal is gelegen op de heuvels bij Murcia.
Het verhaal gaat dat deze prestigieuze golfbaan,
geopend in 1994, zo gevarieerd is dat je hier wel alle
14 clubs uit je tas kunt gebruiken. Op slechts tien
minuten rijden van Murcia ben je zo in de bruisende
regionale hoofdstad, waar je cultureel en culinair
kunt genieten.
www.golfaltorreal.es

Meer informatie over de regio Murcia?
www.golfregiondemurcia.com
www.murciaturistica.es
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