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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
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SPANJE

NIEUW

• Greenfees reserveren op centraal platform 

• Las Colinas opent Sports & Health Club

• Golf mét verblijf bij Real Club de Golf El Prat


