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Zijn jouw klanten op zoek naar 
de ideale golfvakantie?

De wereld van reizen wordt alsmaar persoonlijker. Reizigers zijn dan ook 
vaker op zoek naar een vakantie die perfect aansluit bij hun favoriete hobby. 
Denk maar aan wielerfans die de Mont Ventoux beklimmen, of fervente 
surfers die de legendarische golf One Eye in Mauritius willen trotseren.

Zo dromen ook golfliefhebbers ervan om een balletje te slaan op de mooiste 
greens van de wereld. Golf is een boeiend perspectief om een bestemming 
in de picture te zetten. Een interessante manier voor bestemmingen, hotels, 
rederijen … om kwalitatieve Belgische vakantiegangers aan te trekken. Ook 
voor jou als reisorganisator kan het een handig aanknopingspunt zijn om 
klanten te inspireren.

In nauwe samenwerking met Antor Belux organiseren we daarom de 
Tourism Golf Cup Belgium 2019. Via dit golfevent willen we een speelveld 
creëren voor toeristische diensten, reisaanbieders, golf-influencers en 
reisorganisatoren. Met dit magazine geven we alvast de eerste voorzet.

Veel succes,
Axel De Corte
KoomBana Bay
tourism – marketing & communication
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Tenzij anders vermeld, zijn eventuele beoordelingscijfers 
van de golfbanen in dit magazine steeds afkomstig van  
Leadingcourses.com, Europa’s grootste beoordelingssite 
voor golfbanen.

Verantwoordelijke uitgever:  
KoomBana Bay bvba, 
Karel de Stoutestraat 17, 9000 Gent
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CULINAIRE WERELDREIS
De Arubaanse bevolking bestaat uit meer dan 
90 nationaliteiten. Een culturele smeltkroes die 
je best proeft in de Arubaanse keuken, een van 
de meest mondaine van de Caraïben. Op Aruba 
maak je een culinaire wereldreis naar de invloe-
den van Amerikaanse indianen, Nederlandse en 
Spaanse koloniale machten, Afrikaanse slaven 
en andere eetculturen.

Op één dag proef je uiteenlopende smaken 
uit alle uithoeken van de wereld. Van verse 
barracuda met creoolse kruiden, tot Holland-
se poffertjes en rijke Latijns-Amerikaanse en 
Afrikaanse aroma’s. Aan de Arubaanse tafel is 
iedereen welkom.

HOLE 19 
Graag ook wat actie? Pak je clubs en trek naar 
een van twee golfbanen van het eiland. In Tier-
ra del Sol vindt jaarlijks het International Pro 
Am Golf Tournament plaats. De tweedaagse 
golfcompetitie van 36 holes vierde deze zomer 
bovendien zijn 25e editie. De aanwezige wind 
maakt deze 18-hole steeds een aangename 
uitdaging.

Golfen in de inheemse natuur van Aruba doe 
je dan weer op Divi Links. Typerend aan deze 
baan zijn de wilde leguanen op en rond het ter-
rein. En hole 9, een par-4 met de green op een 
eilandje. Ook de spreekwoordelijke 19e hole is 
een aanrader. Het clubhuis brengt je dagje golf 
helemaal op smaak met een Arubaanse ‘nine 
& dine’-ervaring. Hier kan je heerlijk eten en 
genieten van het wijdse uitzicht over de greens.

Azuurblauwe zee en parelwitte stranden. Troeven waar elk tropisch eiland mee uitpakt, maar in  
Aruba is het écht zo. Het One Happy Island is trouwens meer dan luxeresorts en watersportparadijs. 
De bruisende mix van de Arubaanse keuken is een verrijkende ontdekking. Zeker als je het dresseert 

met een spelletje golf ...

Nine & Dine

IN  ‘ T  KORT

• Combineer spelletje golf met mondaine 
Arubaanse keuken

• Uitgestrekt uitzicht over de holes in 
clubhuis Divi Links

• 25e editie International Pro Am Golf 
Tournament

Aruba is One Happy Island met 180 km² 
aan vrolijkheid. Maak kennis met de 
prachtige natuur, verborgen 
schatten en vriendelijke 
locals.

Elton Barbour 
Sales Representative Europe

Aruba Tourism Authority

+31 70 302 8040

e.barbour@aruba.com
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Of je nu een bezoek brengt aan het iconische Willemstad, 
het levendige Mambo Beach of liever het avontuur opzoekt 
in Westpunt … Curaçao biedt een mix van stads- en 
buitenleven zoals geen ander eiland dat doet.

POPULAIRSTE GOLFBAAN CARAÏBEN
In hoofdstad Willemstad kom je op vlak van 
cultuur alvast niets tekort. De historische, pas-
telkleurige panden aan de Handelskade, 

bijvoorbeeld. Omwille van hun koloniale 
geschiedenis en iconisch karakter voor heel 
Curaçao, staan de gebouwen op de Unesco 
Werelderfgoedlijst. Nood aan ontspanning? 
Neem een pauze aan een van de vele stranden 
en baaien die ook bij duikers enorm geliefd zijn. 
Laat je in de watten leggen in een spa, of geniet 
van de zwoele muziek van het eiland.

Golfen op Curaçao doe je in een tropische om-
geving met vergezichten over de Caribische 
Zee en het ruige binnenland. Het eiland telt 
twee 18-holesgolfbanen en één van 9. De Old 
Quarry Golf Course aan het Santa Barbara 
Beach & Golf Resort ligt aan de beschutte baai 
van het Spaanse Water. Leadingcourses.com 
rankt de Old Quarry als 7e van de in totaal 114 
golfterreinen in de hele Caraïben. De baan is 
bovendien de populairste van het hele gebied.

SPELEN OP EEUWENOUDE PLANTAGE
Liever een balletje slaan in de prachtige Blue 
Bay Golf Club Curaçao? Het clubhuis ligt 
in het hart van het resort Blue Bay: een eeu-
wenoude plantage. De 18 holes van Blue Bay 
zijn geschikt voor spelers van alle niveaus, met 
verschillende natuurlijke hoogtes, zand, zee en 
rotsen. Pal aan de Caribische Zee. Hier kregen 
veel golfers het spelletje onder de knie.

In villawijk Emmastad in Willemstad vind je 
de kleinste golfbaan van het eiland. De Curaçao 
Golf & Squash Club, 9 holes in een oase van 
rust. Heel typerend aan de club zijn de cactus-
hindernissen, verder gooit vooral de gastvrijheid 
bij veel golfers hoge ogen.

Op Curaçao geniet je het hele jaar door van een aangenaam klimaat, een stralende zon en het zachte 
briesje van de passaatwind. Haar authentieke bevolking en kleurrijke cultuur maken Curaçao tot een 
veelzijdig eiland in de Caribische Zee. Wie dit combineert met een vleugje golf, krijgt een mooie mix 

van actie, relaxen en cultuur.

Golfen tussen de golven

Muryad de Bruin
Regional Manager Europe

Curaçao Tourist Board Europe

+31 70 891 66 00

m.debruin@ctbe.nl

IN  ‘ T  KORT

• Ideale combinatie van golfen, couleur 
locale en relaxen in de zon

• Curaçao scoort als golfbestemming 
9,0/10 op Leadingcourses.com

• Old Quarry Golf Course: populairste 
golfbaan van de hele Caraïben
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• Golfbesteming van het Jaar in Latijns-Amerika en de Caraïben

• De 5 beste golfbanen van de Caraïben op een uurtje van elkaar

• Punta Espada Golf Club: nummer 8 van de wereld

De Dominicaanse Republiek is een van de weinige landen in de 
Caraïben waar je strand en cultuur kan combineren met een 
actieve vakantie. Ideaal voor een fly & drive op eigen houtje.

Samanda Fersobe
Directrice Benelux

Toeristische Dienst Dominicaanse Republiek

+32 2 646 13 00

samanda@godominicanrepublic.com

La Cana

Corales

Teeth of the Dog

Punta Espada

 

Eind vorig jaar werd de Dominicaanse Republiek bekroond 
tot Golfbestemming van het Jaar van Latijns-Amerika en de 
Caraïben. En dat is niet gestolen. De top 5 van alle golfbanen 
in de Caraïben ligt namelijk hier, op een boogscheut van elkaar. 
Probeer ze alle vijf zelf tijdens één golfsafari.

Golfsafari 
langs de 5 beste holes van de Caraïben

domInICAAnse republIek  

GOLF TEGEN DE DUIVEL
Hét vlaggenschip van alle Dominicaanse golfterreinen is Punta Espada 
Golf Club in Punta Cana. De nummer 1 golfbaan van de hele Caraïben 
en op plaats 8 van de meer dan 20.000 wereldwijd. Leuk om weten: het 
ontwerp is van de hand van golfbaanarchitect Jack Nicklaus, door de 
meesten nog steeds beschouwd als de beste speler aller tijden.

Ook La Cana mag je tot Dominican’s finest rekenen, op een halfuurtje 
langs de kustlijn. De korte banen Tortuga en Arrecife vatten de Cara-
iben mooi samen in verschillende parcours met zicht op zee of pal op 
het strand. De 9-hole van Hacienda wijst je de weg door de tropische 
vegetatie van het hinterland.

Nog geen 7 km verder heb je het terrein van Corales met maar liefst zes 
parcours langs de rotskliffen. De laatste drie holes noemen ze hier de 
Elleboog van de Duivel, naar de heel uitdagende, U-vormige 18e hole 
langs de baai.

APOCALYPSE NOW
Zet je golfsafari verder in La Romana, op een uurtje rijden. De golf-
terreinen van Dye Fore liggen in de adembenemende vallei van de 
Chavón-rivier, een van de beroemde decors van Apocalypse Now. Wie 
de misleidende stijl van baanarchitect Pete Dye kent, heeft de beste 
kans op scoren.

Ook de pikante holes van Teeth of the Dog zetten je steeds weer op het 
verkeerde been. Dat de intimiderende golven bijna tot op het terrein 
uiteen lijken te spatten, is een extra dimensie voor je spel. Krijg jij deze 
baan getemd?
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• Ontdek plekken waar grote schepen niet kunnen komen

• Vink verschillende golfbanen af tijdens één cruise

• Aan boord: putting green en oefenruimte voor swing

Seabourn is een pionier op vlak van ultraluxe in cruises. Hun 
vloot bestaat exclusief uit kleinschalige all-suiteschepen met 
plaats voor 458 tot 600 gasten.

Glenn Verelst
Business Development Manager BeLux

Seabourn

+32 471 406 402

gverelst@seabourn.com
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Met 144 golfbanen en zonnige vibes zijn de Caraïben een topgolfregio. 
Kan je niet kiezen tussen de verschillende bestemmingen? Met 
Seabourn vertrek je op luxueuze cruise die verschillende golflocaties 
aanstipt. Op naar de beste tees en greens van het Caribische gebied!

Luxecruise
naar Caribische tees en greens

seAbourn

ONOVERTROFFEN LUXE
De aloude schatten van de Caraïben ontdek je het best off the beaten track. 
Op plekken die mastodonten niet kunnen bereiken, waar enkel intieme 
schepen je kunnen brengen. Aan boord van de kleinschalige schepen van 
Seabourn doe je dat bovendien in stijl en onovertroffen luxe.

De crew bezorgt je gegarandeerd een onvergetelijke cruise-ervaring. De 
chef-koks nemen je mee naar lokale markten aan wal, op zoek naar de beste 
ingrediënten en specialiteiten. Of laat je bedienen tijdens een barbecue met 
kreeft en kaviaar in de zee, met het water tot aan je middel.

VAN GOLFBAAN NAAR GOLFBAAN
De luxeschepen Sojourn en Odyssey doorkruisen de Caraïben in alle moge-
lijke combinaties. Met programma’s van 7 tot 25 dagen, en afvaarten vanuit 
Sint-Maarten, Barbados of Miami. De keuze is aan jou.

Welke Caribische golfbanen staan nog op je verlanglijst? De Mid Ocean 
Club op Bermuda, de Abaco Club op de Bahama’s, de Playa Grande in de 
Dominicaanse Republiek … Seabourn brengt je van het ene tropische golf-
kader naar het andere. Onderweg geniet je van de uitmuntende gastronomie 
en ontspannende faciliteiten van je drijvend luxehotel. Aan boord heb je een 
putting green en een grote ruimte om zelfs je swing te oefenen.



Of je nu houdt van de natuur in Hoge Veluwe, een 
verrassende fietsvakantie of museumhoppen … 
Nederland, dat is vakantie dicht bij huis.

1.HITLAND
Golfbaan Hitland ligt midden in het polderlandschap en staat bekend 
als een van de meest toegankelijke clubs van Nederland. De polderbaan 
krijgt vaak complimenten voor zijn strak gemaaide greens, waterpartijen 
langs de parcours en leuke golfarrangementen. Ook vind je hier een van 
de grootste on course golfshops van Nederland. 

2.DIRKSHORN
Op zoek naar een mooie golfbaan in Noord-Holland? Plan zeker een 
dag in naar Golfclub Dirkshorn, een 18 holes par-72 championship 
course. De mooiste zijn holes 11 en 17, met de afslagplaats en green op 
een schiereiland. De golfclub kreeg het ecolabel ‘Committed to Green’, 
dankzij hun inspanningen voor fauna en flora, en hun aandacht voor 
milieu bij het onderhoud.

3.GOLF- & COUNTRYCLUB LIEMEER
Tussen Alphen aan de Rijn en Amstelveen vind je Golf- & Countryclub 
Liemeer. Kies voor de 9 holes van Bovenlandenbaan, uitdagend voor 
zowel beginners als gevorderden. Of ga voor de 18 holes van Torenbaan 
met onverwachte doglegs en strategisch aangelegde bunkers. Dankzij 
de uitgekiende drainage zijn beide banen ook in nattere periodes vaak 
prima bespeelbaar.

4.DE GROENE STER
Leeuwarder Golfclub De Groene Ster is de derde beste golfbaan van 
Friesland. Een topontwerp van baanarchitect Gerard Jol, die in Nederland 
al ruim 50 banen onder handen nam. Opvallend is de integratie met het 
Friese landschap en de diversiteit aan hindernissen voor de sportieve golfer. 
Leeuwarden is trouwens meer dan golfen alleen, de stad werd vorig jaar 
uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad van Europa.

Er dicht bij huis eens een weekendje tussenuit knijpen? Naast leuke steden en open natuur, is Nederland verrassend genoeg ook een top-
bestemming om te golfen. Leadingcourses.com geeft ons buurland zelfs een 8,9/10. Met maar liefst meer dan 200 banen. Van het Woold 

tot de wereldtop op de Dutch, gekend van de KLM Open. Keuze genoeg dus, maar heb je al eens aan deze vier terreinen gedacht?

Getipt: 4x golfen in Nederland

Voor meer informatie kijk op:
www.holland.com/stijlvolnederland

nederl And  

IN  ‘ T  KORT

• 8,9/10 als golfbestemming op Leadingcourses.com

• Golfen in Culturele Hoofdstad van Europa 2018

• Golfclub met ecolabel

Hitland

Dirkshorn
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Een unieke reis naar culturele en natuurlijke schatten?  
Een land dat indruk maakt? Kom langs in Polen,  
en ontdek jouw reisverhaal. 

OOIT EEN STAATSBOERDERIJ
Al vóór de Eerste Wereldoorlog werden de 
Poolse greens enorm gesmaakt door de Euro-
pese elite. De eerste Poolse club zou zelfs al in 
1906 opgericht zijn. Ter vergelijking: hetzelfde 
jaar werd bij Tervuren Golfclub Ravenstein op-
gestart, een van de oudste golfclubs van België.

Toen de oorlog over Polen trok, werden de 
meeste golfterreinen door de staat opgeëist en 
getransformeerd tot bietenvelden. Maar het 
omgekeerde is ook waar. Zo was de Krakow 
Valley Golf & Country Club ooit een com-
munistische staatsboerderij. Vandaag huist hier 
een heel populaire golfclub, met een van de 
grootste en meest uitgebreide oefenfaciliteiten 
van Europa.

TWEEDE LANGSTE GOLFBAAN
En wat gezegd van de Toya Golf Club? De 27 
holes situeren zich op het voormalig militair 
domein van Wrocław. Oude inslagkraters en 
echte bunkers maken nu deel uit van de baanar-
chitectuur. Een mooi voorbeeld van hoe je met 
het bestaande landschap kan spelen.

Stevig uithalen met je driver? Met zijn 7.101 
meter is Postołowo in Gdańsk de tweede 
langste par-72 golfbaan van heel Europa. Een 
droom voor echte longhitters. Hole 16 wordt 
door menig golfliefhebber beschouwd als een 
van de meest uitdagende par-3’s die ze ooit 
gespeeld hebben. Met weinig marge om de 
bal 170 meter over het water naar de putting 
green te slaan.

DUBBEL FEESTJAAR
België en Polen vieren dit jaar 100 jaar onder-
linge diplomatie, en ook de 75-jarige bevrijding 
wordt herdacht. Poolse soldaten speelden een 
belangrijke rol voor de bevrijding van veel 
Vlaamse en Nederlandse steden. 

Je zou het niet verwachten, maar Polen is ook voor golfliefhebbers een boeiende bestemming. 
Sinds enkele jaren worden hier zelfs meer golfbanen dan voetbalvelden aangelegd. Op de uitdagende  

parcours ontdekken aandachtige spelers een verrassend aantal historische hints naar de Poolse geschiedenis.

Balletje slaan in historisch kader

Dominika Szulc
Director

Pools Informatiebureau voor Toerisme

+32 2 740 06 20

dominika.szulc@pot.gov.pl

polen

IN  ‘ T  KORT

• Krakow Valley: metamorfose naar 
populaire golfclub

• Toya Golf Club: militaire sporen 
verwerkt in baanarchitectuur

• Postołowo: par-72 golfbaan  
van 7.101 meter

Postołowo

Toya

Krakow Valley

– 9 –



Wereldkaart
ARUBA, p. 36

Op Aruba maak je een culinaire wereldreis naar 
uiteenlopende smaken uit alle uithoeken van de 
wereld. Het dessert? Pak je clubs en trek naar 
een van twee golfbanen van het eiland.

DOMINICAANSE REPUBLIEK, p. 36

Punta Espada Golf Club, La Cana, Corales, 
Dye Fore en Teeth of the Dog: de 5 beste golf-
banen van de Caraïben liggen op een uurtje 
van elkaar.

CURAÇAO, p. 36

Golfen met vergezichten over de Caribische 
Zee en het ruige binnenland? Curaçao biedt de 
ideale combinatie van golfen, couleur locale en 
relaxen in de zon.

GOLFCRUISE CARAÏBEN, p. 36

Seabourn brengt je van het ene tropische golf-
kader naar het andere. Onderweg geniet je van 
de uitmuntende gastronomie en ontspannende 
faciliteiten van je drijvend luxehotel.

NEDERLAND, p. 36

Met een 8,9/10 is Nederland een ideale golf-
bestemming. Met Dirkshorn, Hitland, De 
Groene Ster en Golf- & Countryclub Liemeer 
pikten we vier golfterreinen uit.

PORTUGAL, p. 3613

Dat de GolfSixes ook in 2020 en 2021 plaats-
vinden op de Oitavos Dunes, hoeft niet te ver-
bazen. Hotel en golfbaan liggen midden in een 
natuurpark in de idyllische regio van Cascais.

POLEN, p. 36

In Polen vertellen verschillende golfterreinen 
het verhaal van de Wereldoorlogen. Van oor-
logsbunkers tot inslagkraters die in de baanar-
chitectuur zitten verwerkt.

LIGURIË, ITALIË, p. 

Royal Hotel Sanremo is de ideale uitvalsbasis 
voor tal van golfbanen. Het exclusief 5-ster-
renhotel biedt bovendien golfpackages met 
verminderde en inbegrepen greenfees.

MEER VAN GENÈVE, FRANKRIJK, p. 

Aan de Franse kant van het Meer van Genève, vind 
je het Evian Resort en zijn Golf Academy. Alle 
golfinstructeurs werden opgeleid door vermaard 
golfcoach David Leadbetter.

MAURITIUS, p. 

Mauritius is het derde land ter wereld dat leerde 
golfen. Dat het vandaag het mooiste eiland ter 
wereld is voor een spelletje golf, hoeft niet te 
verbazen.

SPANJE, p. 3612

Welke greens, tees en fairways werden ge-
renoveerd in Spanje? En welke technologische 
innovaties hebben de Spaanse clubs voor je in 
petto? Je leest het hier.

CÔTE D’AZUR, FRANKRIJK, p. 

Roquebrune is de eerste en momenteel enige golf-
baan in Frankrijk met het keurmerk van Qualité 
Tourisme, het onafhankelijke, toeristische kwali-
teitslabel van de Franse staat.

QUIBERON, FRANKRIJK, p. 3617

Sofitel Quiberon is een referentie op vlak van 
thalassotherapie. Een unieke plek voor welzijn 
en verpozing. En bovendien op een boogscheut 
van enkele fijne golfbanen.
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Spanje is een van de grootste klassieke 
vakantiebestemmingen, maar het land is veel meer dan 
enkel zon en zee. Ook in de Spaanse steden ontdek je 
talloze verrassende hoekjes.

HANDIG GREENFEES BOEKEN
Met een 9/10 mag Mallorca zichzelf terecht 
een golfparadijs noemen. De 19 golfbanen 
liggen op nog geen uurtje van elkaar. Op 
mallorcagolfisland.com werd onlangs een 
centraal reserveringssysteem voor alle golfba-
nen gelanceerd. Met één enkele muisklik is je 
greenfee geboekt. 

Ook de golfbanen van de regio Barcelona vind je 
nu op één website: barcelonagolfdestination.com. 
Met de golfpasformule speel je bovendien aan 
een vast tarief op alle velden.

GLOEDNIEUWE FACILITEITEN
Momenteel wordt La Marquesa Golf in Ali-
cante gerenoveerd, goed voor zes nieuwe greens, 
vier tees en twee fairways. Kom gerust langs 
vanaf november. Een halfuurtje noordwaarts 

opende de golfclub van Las Colinas hun 
nieuwe Sports & Health Club met volledig 
uitgeruste fitnessruimte, buitenzwembad en 
wellnessruimte. En gloednieuwe tennis- en 
padelbanen in de Racquet Club.

VOLLEDIGE GOLFERVARING
In mei lanceerde Real Club de Golf El Prat 
een resortpakket in samenwerking met hotel 
La Mola, op 25 minuten van Barcelona. Als 
golfliefhebber geniet je nu van een volledige 
golfervaring mét verblijf. 

El Prat is een van Europa’s meest gerespecteerde 
golfterreinen. Ook de golfbaan van PGA Catal-
unya Resort hoort bij de beste van het land. Deze 
zomer werd hier de 20e editie van de European 
Tour Destinations Senior Classic georganiseerd.

Van Galicië tot de Canarische Eilanden, van de Costa del Sol tot de Pyreneeën … Met meer dan 500 
terreinen is Spanje een gekende topbestemming voor golfers. Maar het land rust niet op zijn lauweren. 

Integendeel, Spaanse golfclubs blijven investeren in innovaties. We pikten er alvast enkele  
nieuwigheden voor je uit.

Frisse golfnieuwtjes 
uit Spanje

Rafael Chamorro
Directeur

Spaanse Dienst voor Toerisme 

02 280 13 27

rafael.chamorro@tourspain.es | spain.info

spAnje

NIEUW

• Greenfees reserveren op centraal platform 

• Las Colinas opent Sports & Health Club

• Golf mét verblijf bij Real Club de Golf El Prat
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Hou je van topcomfort in een 5-sterrenhotel? Met The Oitavos 
nabij Lissabon, Portugal, kies je voor absolute luxe in een 
prachtig decor.

NUMMER 3 VAN PORTUGAL
Dat de GolfSixes ook in 2020 en 2021 plaats-
vinden op de Oitavos Dunes, hoeft niet te ver-
bazen. Hotel en golfbaan liggen midden in een 
natuurpark in de idyllische regio van Cascais. 
Je golft pal aan Cabo da Roca, het meest wes-
telijke punt van het Europese vasteland. De 
afwisselende zichten op de Atlantische Oceaan 
en het Sintragebergte maken Oitavos Dunes 
tot de perfecte gastheer voor een spelletje golf.

Oitavos Dunes verscheen vorige editie op de 55e 
plaats in de ‘Top 100 Golf Courses in the World’ 
van Golf Magazine. Momenteel zet het presti-
gieuze maandblad de golfbaan zelfs op nummer 
3 van heel Portugal. Een uitstekende linksbaan 
voor de golfer die houdt van risico en strategie. 

Parcours 14 en 15 zijn wellicht de signature- 
holes. De 14e heeft een adembenemend zicht 
op de rotskaap, hole 15 wordt door een zand-
vlakte opgesplitst in twee greens. Kies de juis-
te club om de juiste plek aan de overkant te 
bereiken.

TAL VAN SPORTMOGELIJKHEDEN
Graag iets meer dan golf alleen? Het domein 
en de hele regio zijn ideaal om met de fiets te 
ontdekken. Neem het kustpad naar Cascais met 
het hele gezin, ga naar surfmekka Guincho Beach 
of volg een van de uitgestippelde routes met de 
e-bike.

Paardenliefhebbers halen hun hart op in het 
‘Quinta da Marinha Equestrian Centre’. Het is 

een van de grootste en best uitgeruste maneges 
van het Iberisch schiereiland. De verschillende 
tochten te paard tonen je het mooiste van de 
streek. Of eerder zin in een namiddagje tennis, 
padel of squash in de nabijgelegen Health Club?

In juni brak voor de GolfSixes een nieuw tijdperk aan. Het European Tour-toernooi ging voor het eerst 
niet door in het Verenigd Koninkrijk. Waar dan wel? Op de spectaculaire Oitavos Dunes van luxehotel 

The Oitavos in Cascais, Portugal. En zeg eens eerlijk: wie wil hier nu niet zelf een balletje slaan?

Het nieuwe decor  
van de GolfSixes

Francisco Pinto Leite
Golf Sales Manager

The Oitavos & Oitavos Dunes

+351 214 829 055

fpleite@theoitavos.com

The oITAvos

IN  ‘ T  KORT

• 3e Beste golfbaan van Portugal 
volgens Golf Magazine

• Prachtige uitzichten over Atlantische 
Oceaan en Sintragebergte

• Ook ideale uitvalsbasis voor paard- en 
fietsliefhebbers



Royal Hotel Sanremo staat voor 5-sterrenluxe, comfort en 
Italiaanse verwennerij in een prachtige, zonovergoten 
omgeving.

NOSTALGISCHE GOLFBAAN
Een terrein dat je zeker eens moet proberen is 
het Circolo Golf Degli Ulivi, een nostalgische 
golfbaan waar al sinds lang belangrijke events 
worden georganiseerd.  Italian Opens, Masters, 
European Senior Tours … 

En drie jaar op rij het Italiaanse PGA  
Kampioenschap. Leuk weetje: het is een van 
de favoriete golfbanen van Donato Ponziano,  
vicevoorzitter van PGA’s of Europe.

Op 40 minuten van Royal Hotel Sanremo vind 
je Golf Club Garlenda: volgens Leadingcourses 
de beste golfbaan van Ligurië. De glooiende 
holes liggen genesteld in de pittoreske valleien 
van het Ligurische hinterland. Tussen olijfgaar-
den en naaldbossen. Wat zeker bijblijft zijn de 
afslagen over de bergbeek Lerrone en het club-
huis met Engelse allure.

Een spelletje golf vanop 900 meter hoogte,  
turend over Monaco en de Côte d’Azur?  

Eén plek: de Monte-Carlo Golf Club. Deze 
par-71 golfbaan biedt ervaren golfers 18  
afwisselende holes die je precisie en tactisch 
vermogen uitdagen.

GUNSTIGE GREENFEES
Royal Hotel Sanremo is de ideale uitvalsbasis 
voor al deze golfbanen. Het exclusief 5-ster-
renhotel biedt namelijk golfpackages met ver-
minderde en inbegrepen greenfees. Ook op de 
golfterreinen van Mougins en Mandelieu in het 
Franse Cannes profiteer je van voordelige rates. 
Het hotel regelt zelfs je privévervoer. 

Ligurië is de enige regio in Italië waar je tijdens alle vier de seizoenen kan golfen. Je 
verblijft best in Royal Hotel Sanremo, op een boogscheut van de mooiste golfbanen 
van de streek. Het luxehotel regelt bovendien voordelige greenfees, speciaal voor de 
golfliefhebber.

Jouw uitvalsbasis voor een 
weekendje golf in Ligurië

Marianne Dorsch
Director of Sales and Marketing

Royal Hotel Sanremo

+39 0184 5397 76 

management@royalhotelsanremo.com

royAl hoTel sAnremo

IN  ‘ T  KORT

• Voordelige greenfees voor golfbanen 
in de buurt

• Monte-Carlo Golf Club op 900 meter 
hoogte

• Nummer 1 in Ligurië: Golf Club 
Garlenda

Totale verwennerij? Kies voor het Golf 
and Wellness Package en geniet van 

verschillende voordelen op de green en 
in de sauna.

TIP
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e Ryder Cup werd voor het eerst in zijn geschiedenis 
in Frankrijk georganiseerd. Met twee golfbanen in de 
top vijf van Europa is Frankrijk dan ook voor velen 

de ideale golfbestemming. Een balletje slaan in de buurt van 
Cannes of Saint-Tropez? Het Golf de Roquebrune Resort staat 
gekend als een van de beste golfbanen van de Côte d’Azur en de 
hele Provence.

D

Golfparel aan de 
Franse Rivièra

FrAnkrIjk

Weinig landen die zo divers zijn als Frankrijk. Of je nu houdt 
van gastronomie, wintersport, cultuur, erfgoed, of romantiek 
in Parijs ... Leef als God in Frankrijk, zoals jij het wil.

ENIGE 5-STERRENGOLFBAAN
Het Golf de Roquebrune Resort is de enige 5-sterrengolfbaan in Var, 
het Franse departement dat pal tussen Marseille en Nice ligt. Meer dan 
13.000 spelers komen hier jaarlijks golfen. Naast groene fairways, heeft 
het parcours fantastische panorama’s voor je in petto. Je kijkt uit over de 
Baai van Saint-Raphaël en het bergmassief van Maures.

De baan zelf vormt een gezonde uitdaging met enkele blind holes. Speel 
daarom best behoudend en reserveer een buggy. Die zijn hier trouwens 
allemaal uitgerust met ingebouwde gps. Bij hole 18 sla je over het water 
bij het clubhuis, een mooie afsluiter van je parcours.

MEER DAN GOLF ALLEEN
Na het golfen even ontspannen in de wellness? Roquebrune maakt deel 
uit van het Delli Resort, net als Le Daya Spa: een bubbel van welzijn 
voor lichaam en geest. Je ontdekt er de traditionele spabehandelingen 
van het Oosten.

Maar er is meer. Verken het wijndomein van Château Vaudois, verwen je 
smaakpapillen in La Table de Louis, of ga ontspannen en watersporten 
aan het privéstrand van Darko Beach.

Vincent Toulotte
Directeur

Dienst voor toerisme Frankrijk

02 505 38 11

vincent.toulotte@atout-france.fr

IN  ‘ T  KORT

• Enige golfbaan met Qualité Tourisme-keurmerk

• Uitzichten over Maures en Saint-Raphaël

• Combineer golf met wellness

Roquebrune is de eerste en momenteel enige golfbaan in Frank-
rijk met het keurmerk van Qualité Tourisme, het onafhankelijke, 

toeristische kwaliteitslabel van de Franse staat.

TIP
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Het Evian Resort aan de zuidelijke 
oever van het Meer van Genève is een 
complex van twee luxehotels: Hotel 
Royal (5* Palace) en Hotel Ermitage 
(4*). Welk verblijf je ook kiest, het 
is de ideale uitvalsbasis om 
de regio rond het Meer 
van Genève te 
verkennen.

COACH MET 26 MAJORS
9 uur. Je persoonlijke coaches wachten je op in 
de Evian Resort Golf Club Academy. Op het 
oefenterrein van 4 holes kan je je helemaal uit-
leven om je swing te verfijnen. Je geniet van een 
golfprogramma van zes trainingsmodules op 
maat, uitgedokterd door David Leadbetter zelf.

Al sinds de jaren 80 kan de methode van David 
Leadbetter op wereldwijde erkenning rekenen, 
toen hij golfpro Nick Faldo naar zes majors 
loodste. Tot op vandaag behoort Faldo nog 
steeds tot de meest succesvolle Europese spelers 
ooit. Als coach behaalde Leadbetter in totaal 
26 majors. In 2017 kreeg hij de onderscheiding 
van PGA Teacher of the Year. 

EVIAN CHAMPIONSHIP
12 uur. Na een gastronomische en verfrissende 
stop onder de populieren van het Chalet du 
Golf-terras, betreedt je het terrein van de Evian 
Resort Golf Club. Strijdtoneel van de jaarlijkse 
Evian Championship: de enige major bij de 
vrouwen op het Europese vasteland.

De technische greens en strategische obstakels 
van de 18 holes weerspiegelen de allure van 
het toernooi. Dat de grootsten der aarde hier 
al meer dan 25 jaar ontvangen worden, zorgt 
voor kippenvel.

16 uur. Eenmaal terug in Hotel Royal 5*, geniet 
je van een frisse duik in het overloopzwembad. 
Een moment van welverdiende ontspanning.

19.30 uur. Op het terras van sterrenrestaurant 
Les Fresques sluit je de dag af met een heerlijk 
diner aan het Meer van Genève.

Bend it like 
Leadbetter

Matthieu Camison
Directeur Département Golf

Evian Resort Golf Club

+33 6 09 01 48 75

mcamison@evianresort.com

IN  ‘ T  KORT

• 6e beste golfbaan van 653 terreinen 
in Frankrijk

• Golfinstructeurs opgeleid door 
vermaard golfcoach David Leadbetter 
himself

• Sterrenrestaurant Les Fresques 

evIAn resorT

De steden rond het Meer van Genève  
verkennen na een spelletje golf? Dank-
zij de snelle boot Evian One sta je in een 
mum van tijd sta in Lausanne, Genève of 

Montreux.

TIP

en golfervaring met alles erop en eraan? Noteer een verblijf in het Evian 
Resort dan met stip in je bucketlist. Vorig jaar opende het golfresort met trots 
hun gloednieuwe Golf Academy, in samenwerking met David Leadbetter, 

een van de meest gerenommeerde instructeurs ter wereld. Vandaag staat alles in het 
teken van swings, drives en chips.

E
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Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa is een 5-sterrenhotel 
op het Franse schiereiland Quiberon. Het hotel is een 
referentie op vlak van ontspanning, thalassotherapie 
en welzijn.

ADEMBENEMEND BRETONS 
PANORAMA
Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa bevindt 
zich op het zuidelijke puntje van Quiberon. Van 
hieruit zorgen de oceaan en het eiland Belle-
Île-en-Mer aan de horizon voor een adembe-
nemend Bretons panorama.

Al meer dan een halve eeuw is Sofitel Quiberon 
een referentie op vlak van thalassotherapie. Een 
unieke plek voor welzijn en verpozing. Onder 
deskundige begeleiding van hydrotherapeuten, 
schoonheidsspecialisten, diëtisten, sportcoaches 
en relaxologen komen je lichaam en geest terug 
in balans. Zeker in functie van je eigen doel-
stellingen en voornemens. Of je nu opnieuw op 
krachten wil komen, of je lichaam klaarstoomt 
voor een volgende fysieke uitdaging.

GREEN IN DE ZEE
Voor een spelletje golf moet je niet ver lopen. 
Het terrein van Golf de Quiberon ligt al op 
twee minuten wandelen. De twee pitch-and-putt- 
banen, 9 en 18 holes, zijn dagelijks open. De 
18-hole sluit zelfs pas om 20 uur.

In Ploemel, op een halfuurtje richting het 
vasteland, vind je de 27 holes van Bluegreen 
Saint-Laurent. Dat de baan er al langer dan 
40 jaar ligt, maakt Bluegreen de nestor van alle 
golfclubs in het departement Morbihan. Het 
parcours te midden van de rododendrons is 
gekend in heel Bretagne en daarbuiten.

De golfclub van Belle-Île-en-Mer heeft een 
spectaculaire 14-holesgolfbaan. Heel bijzonder 
is hole 2, met de green op een apart schierei-
landje in de zee. Uniek in Europa.

Het Franse schiereiland Quiberon is een magische omgeving voor vrije tijd en activiteit. Zowel aan de 
zijde van de oceaan als langs de baai kan je heerlijk watersporten. Ook een spelletje golf is op en rond 
deze landtong warm aan te bevelen. Een vakantie op de green combineren met weldadige wellness? 

Laat je in de watten leggen in de unieke spa van Sofitel Quiberon.

Waar wellness en golf 
al het andere overtreffen … 

Bart Van Cauwelaert
Algemeen Directeur

Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa

+33 2 97 50 46 39

bart.vancauwelaert@sofitel.com

IN  ‘ T  KORT

• Uitgebreide spa met begeleiding  
van experts

• Zinderend uitzicht op Belle-Île-en-Mer

• Enige Europese hole in de zee

– 17 –
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Al sinds 1967 brengt Air Mauritius de wereld in verbinding 
met Mauritius. Hun kwaliteitsservice werd al meermaals 
beloond op de World Travel Awards als Leading Airline.

GOLFSKILLS DE VRIJE LOOP
En dat hoeft niet eens te verbazen. De weers-
omstandigheden zijn er optimaal en de golf-
banen spectaculair. Je golft er op prachtige  
locaties met de Indische Oceaan als decor. Puur 
genieten!

Laat je golfskills de vrije loop op acht 18-holes- 
en vijf 9-holesgolfbanen. Sommige werden 
zelfs ontworpen door wereldberoemde golfspe-
lers zoals Ernie Els en Bernhard Langer. Wist 
je trouwens dat Mauritius het derde land ter 
wereld ooit is waar golf werd geïntroduceerd?

Ook andere actieve genieters komen op Mau-
ritius uitgebreid aan hun trekken. Met tal van 
mogelijkheden voor fervente duikers, kite- en 
windsurfers. Begin juli is er zelfs de ‘Dodo Trail’, 

een trailrun in 5 moeilijkheidsgraden, van 5 
tot 50 km.

GOLFTAS GRATIS MEE
Voor wie Mauritius wil ontdekken is er goed 
nieuws, het eiland is heel vlot bereikbaar. 
Luchtvaartmaatschappij Air Mauritius vliegt 
dagelijks vanuit Parijs en vanaf 28 oktober twee 
maal per week vanuit Genève, met aansluitende 
vluchten van Brussels Airlines.

Met Air Mauritius geniet je als golfer of water-
sporter bovendien van een interessant aanbod. 
Zo mag je golftas gratis mee en hoef je je geen 
zorgen te maken over het transport van je surf-
materiaal. Alles tot een lengte van 200 cm en 
onder 23 kg valt onder gewone bagage.

Met zijn hagelwitte stranden is Mauritius een droombestemming voor honeymooners. Maar het is ook een van  
’s werelds beste plekken om te golfen. Dat maakte Leadingcourses.com bekend, Europa’s grootste beoordelingssite voor 

golfbanen. Met een rating van 9,6/10 is het eiland het best beoordeelde eiland om te golfen.

Beste eiland volgens golfers

Jan Philipp
Sales Representative

Air Mauritius

+33 1 44 94 92 94

jphilipp@airmauritius.com

IN  ‘ T  KORT

• Golfbanen ontworpen door Ernie Els 
en Bernhard Langer

• Derde land ter wereld dat leerde 
golfen

• Dagelijkse vluchten vanuit Parijs

AIr mAurITIus 
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ConTACTgegevens pArTners

Elton Barbour 
Sales Representative Europe

Aruba Tourism Authority

+31 70 302 8040

e.barbour@aruba.com

Francisco Pinto Leite
Golf Sales Manager

The Oitavos & Oitavos Dunes

+351 214 829 055

fpleite@theoitavos.com

Muryad de Bruin
Regional Manager Europe

Curaçao Tourist Board Europe

+31 70 891 66 00

m.debruin@ctbe.nl

Marianne Dorsch
Director of Sales and Marketing

Royal Hotel Sanremo

+39 0184 5397 76 

management@royalhotelsanremo.com

Samanda Fersobe
Directrice Benelux

Toeristische Dienst 

Dominicaanse Republiek

+32 2 646 13 00

samanda@godominicanrepublic.com

Vincent Toulotte
Directeur Dienst voor 

toerisme Frankrijk

02 505 38 11

vincent.toulotte@atout-france.fr

Voor meer informatie kijk op:
www.holland.com/stijlvolnederland

Bart Van Cauwelaert
Algemeen Directeur

Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa

+33 2 97 50 46 39

bart.vancauwelaert@sofitel.com

Glenn Verelst
Business Development Manager 

BeLux Seabourn

+32 471 406 402

gverelst@seabourn.com

Matthieu Camison
Directeur Département Golf

Evian Resort Golf Club

+33 6 09 01 48 75

mcamison@evianresort.com

Dominika Szulc
Director

Pools Informatiebureau voor Toerisme

+32 2 740 06 20

dominika.szulc@pot.gov.pl

Jan Philipp
Sales Representative

Air Mauritius

+33 1 44 94 92 94

jphilipp@airmauritius.com

Rafael Chamorro
Directeur Spaanse Dienst 

voor Toerisme 

02 280 13 27

rafael.chamorro@tourspain.es | spain.info

Axel De Corte
KoomBana Bay

+32 (0) 476 89 53 26

axel@koombanabay.eu

www.koombanabay.eu
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