
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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