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Golfen op Madeira
Met een eeuwigdurende lente is Madeira de bestemming bij uitstek om het hele jaar door te golfen. De
twee eilanden beschikken over drie schitterende golfbanen en over een uitgebreid aanbod
overnachtingsmogelijkheden, ontspannings- en welzijnfaciliteiten om de golfspelers te verwennen.
De zachte temperaturen het hele jaar door, de ongerepte natuur en zuivere lucht zijn ideaal voor onvergetelijke
wandelingen. De gastronomie is rijk aan smaken en traditie. Hier vindt u ontelbare mogelijkheden voor een
onvergetelijke vakantie. En dat allemaal op maar enkele uren vliegen van Europa.
De golfsporttraditie op dit eiland dateert reeds van 1937, het jaar waarin de Engelsen Miles, Leacock en Blandy de
eerste golfbaan met negen holes aanlegden. U kunt hier oefenen op een van de twee golfbanen van 18 en 27
holes, de Palheiro Golf en de Clube de Golfe do Santo da Serra. Beide zijn bekend vanwege hun prachtige
ligging.
Op het eiland Porto Santo, gelegen op 40 km van Madeira, vindt u de Porto Santo Golfe, een golfbaan met 27 holes
die is ontworpen door de beroemde golfspeler Severiano Ballesteros. Met zijn 9 km lange strand en kristalhelder
water, is het eiland Porto Santo een geschikte plek voor een verfrissende duik na een golfpartij.
Het ‘Madeira Island Open’ is het belangrijkste golftoernooi dat jaarlijks in het voorjaar op Madeira wordt gehouden
en is een onderdeel van de Europese PGA tour.
Madeira beschikt vandaag de dag over alle faciliteiten om golfspelers, ongeacht hun handicap, te kunnen ontvangen,
inclusief hotels van uitstekende kwaliteit. Het eiland is dan ook een waar paradijs voor golfliefhebbers. Zij zullen
ongetwijfeld vol enthousiasme de uitdaging aangaan met iedere hole en zich blijven verbazen over de schoonheid van
het omringende landschap.

NUTTIGE INFORMATIE
Meer weten: Turismo da Madeira / Madeira Islands Golf
Kaarten en Brochures: VisitMadeira
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