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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
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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


