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Golfen aan de westkust
Aan de kust ten noorden van Lissabon, die vanaf de hoofdstad gemakkelijk te bereiken is, ademt u de gezonde
Atlantische zeelucht in terwijl u golft op een van de vele golfbanen van de regio Oeste.
U kunt hier kiezen tussen zee en duinen of dennen en acacia’s, zodat u verschillende spelstrategieën kunt
toepassen. Vanaf de golfbaan van Praia d’El Rey die naast de zee is gelegen, heeft u een prachtig uitzicht op de
Berlenga-eilanden. In het tijdschrift Golf World staat deze baan op nummer zeven op de ranglijst van beste Europese
golfbanen. Hier treft u twee verschillende landschappen: de eerste holes zijn gelegen in een dennenbos en de andere
naast het strand. Deze golfbaan biedt iedere dag nieuwe uitdagingen door de veranderende windkracht of door de
nieuwe schakeringen van het landschap.
U kunt deze baan perfect combineren met de naburige golfbanen Bom Sucesso en Royal Obidos. De Bom Sucesso
Golf Course biedt een resort met een eigentijdse architectuur en een buitengewoon uitdagend parcours ontworpen
door Donald Steel. U kunt er genieten van een prachtig uitzicht op de zee en de Lagoa de Óbidos. Golfspelers kunnen
in de Royal Obidos een unieke spelervaring beleven op een golfbaan die door Severiano Ballesteros werd ontworpen
voor spelers van alle niveaus.
Naast deze grote uitdagende banen, zijn er aan de westkust nog de Clube de Golfe do Botado in Peniche, en de
Campo Real, bij Torres Vedras.
Voor een leuke onderbreking kunt u het middeleeuwse stadje Óbidos bezoeken of een duik nemen bij de mooie
stranden van Santa Cruz, Porto Novo, Areia Branca of Baleal. Nu u toch vlak bij zee bent, mag u een verse vismaaltijd
niet overslaan!
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Alle golfers die naar Portugal komen, kunnen toetreden tot het Portugal Golflidmaatschap. Dit is een online platform
dat vergelijkbaar is met een golfclub en waar u informatie over het landelijk aanbod kunt vinden met uitzonderlijke
voorwaarden voor internationale spelers.
Lid worden is volledig gratis en leden kunnen tegen de scherpste prijzen gebruik maken van hoogwaardige
golfterreinen, met o.a. speciale kortingen in hotels en op golfterreinen.
Raadpleeg www.portugalgolfmembership.com om lid te worden.

PORTUGALGOLFBOOKING.COM

Wie golf wil spelen in Portugal, kan reserveren op www.portugalgolfbooking.com, een online platform waarmee u
golfbanen op verschillende locaties in Portugal kunt boeken, gebruik kunt maken van promoties en op elk moment
informatie bekomen over de beschikbaarheid van een baan.
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