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Algarve – de beste golfbestemming
De Algarve werd meermaals door gespecialiseerde tijdschriften en internationale touroperators uitgeroepen tot de
beste golfbestemming ter wereld. De regio doet deze onderscheiding eer aan door het niveau voordurend hoog te
houden.
Dankzij het bevoorrechte klimaat, waardoor met het hele jaar door kan spelen, en de grote verscheidenheid van de
totaal bijna veertig golfbanen, is de Algarve een paradijs voor golfliefhebbers. De meeste banen zijn gelegen in
beschermde gebieden met een adembenemende uitzicht. Ze genieten internationale faam om de kwaliteit van hun
infrastructuur. Sommige golfbanen zijn ontworpen door legendarische golfkampioenen zoals Sir Henry Cotton, Rocky
Roquemore, Arnold Palmer en Ronald Fream. Bovendien beschikken ze over uitstekende vakmensen en een
gevarieerd aanbod hotels met goede bereikbaarheid. Er zijn rechtstreekse vluchten vanaf de internationale
luchthaven van Faro naar bestemmingen over de hele wereld met gemakkelijke transfers naar verschillende resorts.
De golfbanen liggen verspreid over de hele regio. Aan zee of in het binnenland, vlakke of heuvelachtige golfbanen,
het aanbod is zeer gevarieerd. Op elke golfbaan kunt u verschillende birdies en eagles of misschien wel een hole-inone behalen. Tussen Lagos, Sagres en het gebergte Serra de Monchique bevinden zich circuits met een verschillende
moeilijkheidsgraad. De greens en de fairways zijn hier omringd door een prachtig natuurlandschap. In dit gebied vlak
bij Portimão ligt de eerste golfbaan van de Algarve, het Penina Hotel &amp; Golf Resort, die meermaals werd
uitgeroepen als een van de beste van Europa.
Tussen Vilamoura, Quinta do Lago en Vale de Lobo bevindt zich het meest luxueuze golfresort van de Algarve met de
beste golfvoorzieningen. Deze banen combineren links en fairways met kliffen, meren en bunkers en beschikken over
holes met een hoge moeilijkheidsgraad. Hole 16 van de Royal Golf Course in Vale de Lobo is de meest
gefotografeerde hole van Europa: een veeleisende par 3 waarbij de tee van de green wordt gescheiden door drie
spectaculaire kliffen. Of hole 6 van de Pine Cliffs naast een ravijn die een slag over het strand vereist.
In de Sotavento, het oostelijk deel van de Algarve, zijn de golfbanen vlakker, maar door de vindingrijke obstakels zult
u toch verschillende clubs nodig hebben. Vele golfbanen zijn versierd met inheemse plantensoorten zoals
vijgenbomen, olijfbomen, johannesbroodbomen en kurkeiken. Een golfpartij is dan ook synoniem voor een wandeling
door de natuur. Bovendien zijn de panoramische uitzichten over de rivier Rio Guadiana, de Atlantische Oceaan, het
gebergte en het natuurpark Parque Natural da Ria Formosa zo mooi dat ze de golfspelers bijna uit hun concentratie
zouden brengen.
De technische vaardigheden en strategieën van de meest ervaren golfspelers worden hier op de proef gesteld. Op
vele van deze golfbanen worden belangrijke internationale tornooien georganiseerd, zoals de Algarve World Cup of
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de Taça das Nações. Of de Portugal Masters die deel uitmaakt van de PGA European Tour en sinds 2007 wordt
gespeeld op de Victoria-baan van Oceânico Golf in Vilamoura.
In de Algarve kunt u ook golf leren spelen. In de hele regio vindt u een gevarieerd aanbod aan internationaal
befaamde golfscholen waar u het golfen onder de knie krijgt of uw speltechniek leert verbeteren. Deze golfscholen
beschikken over vooruitstrevende voorzieningen en passen innovatieve leermethodes toe. Ze kunnen rekenen op
door de Professional Golfers Association (PGA) opgeleide professionals die verschillende talen spreken. De meeste
golfbanen bieden opleidingsprogramma’s aan. Voor wie op eigen houtje zijn short game wil oefenen zijn er
afzonderlijke oefenzones en verschillende pitch-and-puttbanen verspreid over de regio!

ONDERSCHEIDINGEN
- Portugal, Beste golfbestemming ter wereld in 2013 - World Travel Awards
- Beste golfbestemming van Europa in 2012, 2013 en 2015 – Tijdschrift “Today’s Golfer” - UK (beste prijskwaliteitverhouding)
- “Vakantiebestemming met beste golfbanen van Europa” in 2011, 2010, 2009 en 2008 uitgeroepen door het Golf
Magazin (Duitsland)
- Beste golfbestemming ter wereld in 2007 – Tijschrift Rheingolf (Duitsland)
- Beste golfbestemming ter wereld in 2014, 2006 en 2000 door IAGTO – International Association of Golf Tour
Operators

NUTTIGE INFORMATIE
Portugal Golf Membership
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.
Meer weten:
- http://algarvepromotion.pt/golf/
- www.visitalgarve.pt
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