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INLEDNING
a CATALONIA GOLF PGA
GIRONA

Ta fram klubborna och ladda för din
resa till en av Europas populäraste golfdestinationer. Här hittar både nybörjare
och proffs den perfekta miljön. Upptäck
banor vid stranden, uppe bland bergen
eller nära stora historiska städer. Tack
vare det goda klimatet kan du utöva din
favoritsport året runt. Det stora boendeutbudet och den vackra naturen gör
att du kan njuta fullt ut av golfen.
Det finns en stor variation av banor
för alla nivåer och behov. På bara några kilometers avstånd hittar du banor
som är helt olika varandra, så det finns
många alternativ att välja bland. Njut av
en imponerande havsutsikt vid kusten
eller spela bland stenekar och hundraåriga tallar. Du kan också bege dig till
landsbygden och banor som anpassats
till naturomgivningarna, där ekologi och
hållbarhet står i fokus. Några av de bästa och mest exklusiva golfbanorna i Europa ligger här, som Valderrama (Cádiz),
och PGA Catalunya Golf (Girona). Välj
den du tycker bäst om och ge dig ut på
banan!

Här finns allt du behöver för att du ska
kunna öva på din sving. 9 håls-banor
för snabbt och roligt spel eller krävande
18 håls-banor, de vanligaste i Spanien.
Det finns också ett trettiotal banor som
kombinerar de olika alternativen och
erbjuder 27 eller 36 hål. På så sätt kan
du spela timme efter timme bland greener, bunkrar och vattenhinder. Det blir
alltmer vanligt att anläggningar har banor för Pitch and Putt som passar bra
för närspelsövning.
Klimatet, gästfriheten och den vackra naturen gör Spanien till en perfekt
plats för golfälskare. Här hittar du alla
bekvämligheter. Ett stort serviceutbud,
fantastiska boenden, förstklassiga sportanläggningar av många olika slag… Res
hit och upptäck allt på egen hand.
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Golf är inte bara en sport, det är en
hälsosam livsstil och ett perfekt sätt att
lära känna ett land. Här kan du se varför
Spanien är en föregångare inom europeisk golfturism. Under din resa kan du
på nära håll bekanta dig med landets
kulturarv och smaka på ett kök som är
både traditionellt och nyskapande.
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Spela bland bergen eller känn havsbrisen medan du tränar på golfsvingen.
Efter några hål kan du koppla av på paradorhotell, spaanläggningar och termalbad, fridfulla oaser i vacker miljö. På
www.golfspain.com hittar du information om att spela golf i Spanien.
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Att välja någon av de spanska städer som utsetts till världsarv av Unesco är ett bra
alternativ när du planerar din golfsemester. I närheten av de här städerna hittar du
alltid en eller flera prisvärda banor med moderna faciliteter.

a GOLFKLUBB ZARAPICOS
SALAMANCA

SALAMANCA
Strosa genom den historiska stadskärnan och upptäck alla monument. Här
hittar du representativa byggnader som
Spaniens äldsta universitet, grundat för
800 år sedan. Tio minuter från Salamancas centrum ligger Campo de Golf de
Villamayor, som passar bra för avancerade golfspelare. Banan ingår i anläggningen Salamanca Forum, som även har
ett hotell där rummen har panoramavy
över golfbanan och floden Tormes.

I Zarapicos, en annan fin bana i närheten av staden, kan du träna på din sving
bland stenekar och mjuka kullar. Utmana dig själv vid den konstgjorda sjön
på den här väldigt tekniska banan. När
du väl har avslutat golfrundan kan du
koppla av på klubbhuset.
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ALCALÁ DE HENARES
Här föddes Miguel de Cervantes, författaren till Don Quijote. Promenera längs
den myllrande Calle Mayor, ät några tapas eller besök några av kyrkorna och
universitetsbyggnaderna som vittnar
om ett storslaget förflutet.
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a GOLFKLUBB EL ENCÍN, ALCALÁ DE HENARES
MADRID

Encín Golf ligger nära den historiska
stadskärnan och har en trevlig 18-hålsbana som sätter din skicklighet på prov.
Banan harmonierar väl med höjderna
vid den lilla staden Santos de la Humosa. Om du vill förbättra ditt spel kan du
träna på en av Spaniens bästa övningsbanor, med över 100 utslagsplatser.
Lite längre bort från Alcalás centrum
hittar du El Robledal, en bana som passar spelare på alla nivåer. Den sträcker
ut sig mellan snår och stenekar, och du
utmanas av en oregelbunden terräng
som skapar nivåskillnader och hinder.

a ALCALÁ DE HENARES, MADRID
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a AKVEDUKTEN I SEGOVIA

SEGOVIA
Det första du ser i Segovia är det imponerande slottet Alcázar, och den välbevarade romerska akvedukten från
100-talet som visar på sann ingenjörskonst. Det moderna paradorhotellet är
en av de bästa platserna för att prova
cochinillo asado, grillad spädgris, en typisk regional rätt.
Besök det närbelägna La Granja de San
Ildefonso med det kungliga palatset,
Palacio Real,
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omgivet av vackra parker och fontäner.
Här finner du La Faisanera, en golfbana
som är designad av den kände spanske
golfspelaren José María Olazábal. Du
har en otrolig utsikt över bergskedjan
Sierra de Guadarrama, en storslagen
plats att besöka en solig dag. Endast
några minuter från La Granja, med en
panoramavy över dammen Pontón Alto,
ligger Club de Campo El Tiro med sin
9-hålsbana. Club de Golf de Los Ángeles de San Rafael erbjuder ännu fler
spelalternativ.
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CÓRDOBA
I den här staden möts kristen, arabisk
och judisk kultur. De har alla lämnat ett
arv som syns i den historiska stadskärnans vackra gator och byggnader. Besök moské-katedralen, Mezquita-Catedral, när det skymmer och betrakta
ett av de finaste exemplen på islamisk
konst i Spanien. I maj firas Fiesta de los
Patios då många av stadens innergårdar
fylls av färggranna blommor. Det är en
fest för alla sinnen.

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Några få kilometer från Galiciens huvudstad hittar du de gröna ängarna på Club
de Golf Val de Rois. Klubben är belägen i
Valle de La Mahía och har två helt flacka
banor utan några skymmande träd. Mer
teknisk är banan på Real Aeroclub de
Santiago, som har ett mysigt klubbhus
med allt du kan tänkas behöva.
Båda alternativen är perfekta att kombinera med ett besök i Santiago de Compostela. Hit kommer miljoner pilgrimer
och andra besökare från hela världen
varje år. Se de äldre delarna av staden
och katedralen med sin majestätiska
fasad som tornar upp sig vid Plaza del
Obradoiro. Från kyrkans tak har du en
underbar utsikt över staden och naturomgivningarna.
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a DOMKYRKAN I SANTIAGO
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Gå en golfrunda omgiven av natur på
Club de Campo, i hjärtat av Sierra de
Córdoba. Med medelhavsskogen som
kuliss, finner du här en 18-hålsbana
bland träd, bäckar och höjder. Du har
nära kontakt med naturen, ofta syns kaniner och rapphönor på den slingrande
banan. Om du kommer hit i början av
hösten är det troligt att du hör hjortar
bröla eftersom deras brunstperiod inleds då.

MEZQUITA, CÓRDOBA
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a TOLEDO

TOLEDO
Bakom sina murar bevarar Toledo ett
stort kulturarv i form av kyrkor, palats,
fästningar, moskéer och synagogor.
Passa på att besöka katedralen, ett av
gotikens mästerverk, och borgen Alcázar de Toledo som har ett medeltida ursprung. Härifrån har du en panoramavy
över floden Tajo och stadens omgivningar.
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Från höjden kan du också se konturerna
av Campo de Layos. Den här golfbanan
är jämn och krävande, med fyra sjöar
som bjuder på mycket spel. Några dagar
i veckan har man särskilda erbjudanden
som inkluderar green fee, en picknick
vid hål 9 och en cocido (typisk rätt med
kött, grönsaker och kikärtor). Det är ett
perfekt sätt att avsluta en heldag med
golf.
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CUENCA
Om du söker en originell och vacker historisk stad så är Cuenca platsen
för dig. Staden är en labyrint av smala
gränder, och den omges av ett underbart landskap med tallskogar och vatten. Cuencas främsta kännetecken är
de hängande husen, Casas Colgadas,
konstruktioner från 1400-talet som lutar sig ut över floden Huécar.
Inte långt bort från stadens centrum
hittar du 18-hålsbanan på Cuenca Golf
Club, i Villar de Olalla. Det är en avancerad bana där du får användning av
alla dina golfklubbor. Om du vill spela
på en bana i vacker naturomgivning kan
du ta dig till La Vereda. På den här banan, omgiven av barrskog, är det lugnt
och fridfullt.

CUENCA

ÁVILA
På en höjd ligger en av världens äldsta
och bäst bevarade muromgärdade städer. Passa på att besöka murarna och
katedralen. Strosa längs gatorna med
hus och byggnader som har influerats
av gotiken och renässansen. I den här
medeltida stadens omgivning, i skydd
av bergskedjan Sierra de Gredos, finner
du flera olika golfbanor. Här finns alternativ både för avancerade spelare och
för de som slår sina allra första slag från
tee.
På El Fresnillo förenas en riklig inhemsk
vegetation med många vattendrag och
sjöar. La Almarza har områdets största
utbud, med en 18-hålsbana,

AVILA

en 9-hålsbana samt ett stort övningsområde. En stor ekskog, en naturlig
sjö och fyra konstgjorda sjöar fulländar
omgivningen där flera rovfågelsarter
bygger sina bon. Golfklubben El Casino
Abulense satsar på det naturliga med
en 9-hålsbana i en underbart vacker
trakt.
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a ROMERSKA TEATERN I MÉRIDA

CÁCERES OCH MÉRIDA

IBIZA

Res till det förflutna i Cáceres och Mérida, två av Extremaduras vackraste städer. I den gamla delen av Cáceres finner
du några av världens främsta monument från medeltiden och renässansen,
med ikoniska platser som porten Arco
de la Estrella. I grannstaden Mérida kan
du besöka den romerska teatern. Sommartid äger en teaterfestival rum här,
Festival Internacional de Teatro Clásico.

Ön är känd i hela världen för sitt nattliv och vackra stränder med turkosblått
vatten. Låt dig nu överraskas av Ibizas
inland. Från murarna som omger Dalt
Vila har du panoramavy över hela staden. Strosa genom labyrinten av gator
i den gamla stadskärnan och lär känna
den fina traditionella arkitekturen på
nära håll.

Före eller efter sevärdheterna kan alla
golfälskare njuta av det förtjusande
Norba Club de Golf, som är omgivet
av naturområdet Llanos de Cáceres y
Sierra de Fuentes. Utanför Mérida hittar du Club de Golf Don Tello, en mjukt
kuperad bana med breda fairways och
vattenhinder, idealisk för ett snabbt och
roligt spel.
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Tack vare öns behagliga klimat kan du
njuta av en runda på Club de Golf Ibiza
året runt. Den renoverades nyligen och
erbjuder två banor (9 och 18 hål) belägna i en vacker dal nära kusten. Dessutom kan du smaka på det utsökta medelhavsköket i restaurangen.

GOLF OCH VÄRLDSARVSSTÄDER

Besök Spaniens första obefästa koloniala stad. Dess stadsplan med rutnät
fungerade som modell för de första
spanska bosättningarna i Karibien. I ön
Teneriffas tidigare huvudstad väntar
dig kyrkor, palats och ståtliga hus med
färgglada fasader. I staden finns också
överraskande platser som Museo de la
Ciencia y el Cosmos, där du kan upptäcka universums mysterier.
Omgiven av bördig mark, dalar och en
liten bergskedja kan du spela på Real
Club de Tenerife, som har en över 80
år lång historia. Förbered dig på den utmanande oregelbundna terrängen som
lämpar sig för spelare med god kondition.
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SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

a REAL CLUB DE TENERIFE

Photo: World Heritage Cities

b SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
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GOLF VID KUSTEN
Längs de spanska kusterna hittar du mängder av
fina platser där du kan koppla av och träna på dina
slag. Utmana dig själv med golfspel intill havet.

a LA QUINTA GOLF & COUNTRY CLUB, MARBELLA
MALAGA

I Andalusien gör klimatet, miljön och
det stora utbudet av banor Costa del
Golf till favoritdestination bland golfare från hela världen. I Málagaprovinsen
bildar Marbella, Benahavís och Estepona den berömda gyllene triangeln, ett
exklusivt område med många golfbanor. La Quinta Golf & Country Club,
Aloha Golf och Real Club de Golf Las
Brisas är exempel på kvalitet och exklusivitet. Lite längre söderut väntar en
upplevelse som är få förunnad på Real
Club de Valderrama, utsedd till Europas
bästa golfbana flera gånger.

Kanarieöarna är en perfekt plats när
du vill förbättra ditt spel och samtidigt
utforska den exotiska naturen. Ögruppens behagliga klimat gör att du kan
spela golf här årets alla 365 dagar. Miljön är spektakulär och variationsrik.
Vulkanlandskap, stränder med svart
sand, berg… De mest prestigefyllda
klubbarna finns samlade på Teneriffa.
Spela bland palmer med havet intill dig
på 27-hålsbanan på Golf Costa Adeje.
Eller njut av lyxen på anläggningar som
Abama Resort och Salobre Golf & Resort, båda med 36 hål.

För mer information om golfbanorna i
regionen: www.andalucia.org/es/golf.

På Gran Canaria hittar du Spaniens
äldsta 18-hålsbana, Real Club de Golf
de Las Palmas, invigd 1891 av brittiska emigranter. På den södra delen av
ön La Gomera, högt uppe på klipporna, bjuder Tecina Golf på en bana med
fantastisk utsikt över Atlanten och Teide, den enorma vulkan som dominerar
grannön Teneriffa.
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Costa Brava kommer att överraska dig
med sitt turkosblå vatten, gömda vikar
och mysiga fiskebyar. En idyllisk miljö
för att spela på någon av de tio banorna
i regionen. Om du vill ha fler spelalternativ och fairways i perfekt skick, besök
PGA Golf de Catalunya, Empordà Golf
Club eller Club de Golf Costa Brava,
alla med fler än 18 hål. Här finns mycket att välja på!

Det milda klimatet, naturomgivningarna och det stora antalet banor gör Balearerna till en unik destination för alla
golfälskare. På ögruppen finns över 20
olika sportanläggningar, merparten av
dem på Mallorca. Här finner du två banor med 36 hål, Mallorca Son Antem
Golf Resort & Spa
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GOLF COSTA ADEJE
TENERIFFA
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och Club de Golf Santa Ponsa. Det
finns också platser för den som vill ha
ett så stort serviceutbud som möjligt,
till exempel Alcanada eller Son Gual.
Du kan passa på att göra en utflykt för
att upptäcka Balearernas naturrikedom,
handla på marknaderna eller njuta av
öarnas alla kulturevent.
Norra Spaniens kustregioner går under
namnet Gröna Spanien, landskap med
långa djupa vikar, klippor och berg. Här
finns perfekta platser för golfare som
söker nya utmaningar. I Galicien, från
den krävande och vackra banan på
Club de Golf Ría de Vigo (24 hål), kan
du betrakta staden Vigo, bron Puente
de Rande och det djupblå havet.

Photo: REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GOLF

b SON ANTEM GOLF RESORT & SPA
MALLORCA
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Ta en båttur till den närliggande ögruppen Islas Cíes och ta ett dopp vid några
av världens bästa stränder.
I Asturien, Kantabrien och Baskien finner du golfbanor intill stranden, charmiga fiskebyar och orörd natur. Linksbanan på Golf Municipal de Llanes har 18
hål och ligger endast tre kilometer från
den vackra asturiska staden Llanes. Det
vackra landskapet breder ut sig mellan
Biscayabukten och bergskedjan Picos
de Europa. Banan på Real Golf de Pedreña, med utsikt över staden Santander, är en riktig utmaning. Här föddes
golflegendaren Severiano “Seve” Ballesteros, världsberömd eftersom han
har vunnit fem majors. Real Club Golf
de Zarauz, belägen intill Biscayabukten
i Guipúzcoa, är den enda golfbanan på
sand i Spanien. De 9 hålen ger dig en
oförglömlig upplevelse.

GOLF OCH PARADORHOTELL

GOLF OCH
PARADORHOTELL
Spanien har ett stort nätverk av paradorhotell som ger dig vila och nya
upplevelser. Hotellen är inhysta i historiska byggnader som smälter in i
en vacker omgivning. Den utmärkta
gastronomin och serviceutbudet garanterar att du får en skön och förstklassig vistelse.

a EL SALER PARADOR HOTELL
VALENCIA

Om golfspelandet står högst upp på
din lista kommer du att bli förälskad i
Parador de El Saler, i Valencia. Det ligger
vid Medelhavets strand, och arkitekturen är perfekt integrerad i landskapet
med dyner och tallar i Parque Natural
de La Albufera. Golfbanan är designad
av den bäste spanske arkitekten på området, Javier Arana, och anses vara en
av de mest attraktiva banorna i världen.
Utmana dig själv på den variationsrika
18-hålsbanan. Den sträcker sig från
links som snuddar stranden likt de skotska banorna, till långa breda fairways
omgivna av medelhavsskog.

Efter en härlig golfdag kan du bada i havet, koppla av med spa eller prova en
äkta valenciansk paella på den utmärkta restaurangen. Under din vistelse på
paradorhotellet kan du passa på att
lära känna Valencia. I den här charmiga staden upptäcker du många ställen,
som Ciudad de las Artes y las Ciencias
(Konst- och vetenskapsstaden), Katedralen eller kvarteret Barrio del Carmen.
I södra Spanien kan du njuta av några
dagar med relax och golf på Parador
Málaga Golf. Det är beläget i ett vackert område endast 10 minuter från
flygplatsen och staden Málaga. Anläggningen består av bungalows med privat
terrass och direkt tillträde till golfbanan.
17
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Här finns också en spektakulär cirkelformad bassäng och en strand med vit finkornig sand. Den långa vackra golfbanan
ligger intill havet och utmanar dig med
sina 18 hål. Dessutom finns en krävande linksbana med 9 hål. Omgivningen
är idyllisk med palmer, eukalyptus och
sanddyner. Om du vill förbättra ditt spel
har klubben en utmärkt golfskola, träningsbana, links, putting green och approach greens.
För att fullända upplevelsen kan du prova Málagas gastronomiska läckerheter
på hotellets restaurang. Du kan också
ägna dig åt shopping i Torremolinos,
Mijas, Puerto Banús eller Marbella. Det
är utan tvekan en perfekt plats för att
koppla av och njuta av sport, sol och
strand.
För mer information om alla paradorhotell i Spanien: www.parador.es
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MÁLAGA GOLF PARADOR HOTELL
MALAGA
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GOLF OCH GASTRONOMI
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Förena två passioner, golf och god mat. Det är ett roligt och smakrikt sätt
att bekanta dig med den spanska gastronomin och upptäcka nya platser
där du kan förbättra ditt handicap.

a ABAMA GOLF, GUÍA DE ISORA
TENERIFFA

Den välskötta banan på Greenlife
Golf i Marbella har en exklusiv design, och här har du en perfekt dag
att se fram emot. Runda av med ett
besök på restaurangen El Lago, ett
känt namn inom den andalusiska
gastronomin och innehavare av en
michelinstjärna. Alldeles nära, i Milla
de Oro, får du en minnesvärd golfdag på Marbella Club Hotel. Den
här eleganta golfklubben ger dig
möjlighet att njuta av den

prisbelönte kocken Juan Gálvez utsökta mat. Du kan också prova de
kulinariska underverken på Villa
Padierna Golf Club, ett spektakulärt palats/museum omgivet av tre
golfbanor. Anläggningen Mijas Golf
Club sluter den här gyllene triangeln med två utmärkta 18-hålsbanor
och en gammal andalusisk gård som
inhyser en av regionens mest prestigefyllda restauranger.
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a SELLA GOLF RESORT & SPA, DENIA

Vid Biscayabukten i det Gröna Spanien
väntar dig golfbanor av alla slag. Du
finner också många restauranger med
michelinstjärnor, spridda över Galicien,
Kantabrien, Asturien och Baskien. Fem
minuter från centrala Donostia-San
Sebastián, i ett bergsområde, ligger
Real Nuevo Club Golf de San Sebastián Basozabal som har en av landets
mest krävande banor. Här finns en restaurang med terrass där du kan smaka
på regionens utsökta kök och njuta av
panoramavyn över banan. Om du vill
prova haute cuisine är det väl värt att
besöka restaurangerna Martín Berasategui, Akelarre och Arzak, som alla har
tre michelinstjärnor.
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Hela medelhavskusten är känd för sina
utmärkta golfanläggningar och en läcker
matkultur. Här kan du äta paella, fiskrätter och signaturrätter på några av Spaniens bästa restauranger. Bland dem El
Celler de Can Roca i Girona, som med
sina tre michelinstjärnor bjuder på en
fest för alla sinnen. Inte långt därifrån
finner du Club de Golf de Girona där
du kan gå en golfrunda. Längre söderut,
på Costa Blanca, har Sella Golf Resort
& Spa i Dénia tre olika alternativ som
kommer att överraska alla finsmakare. I
samma stad kan du prova Quique Dacostas rätter, ett känt namn inom det
nyskapande köket.

GOLF OCH GASTRONOMI

I Madrid ligger Real Club de Golf La
Herrería i ett skyddat naturområde
med ekar, askar och stenekar. Härifrån har du en fantastisk utsikt över
Real Monasterio de San Lorenzo de
El Escorial. Restaurangen här bjuder
på ett utsökt lokalt kök. Det gör även
restaurangerna Cava Alta och Montia. Club de Golf Campo de Layos är
säte för viktiga spanska amatörturneringar och ligger tio minuters bilresa
från Toledo. Strosa på gatorna i den
här monumentrika staden och upptäck dess fina matkultur.

Både på Kanarieöarna och Balearerna
finner du ett förstklassigt gastronomioch golfutbud. På Abama Resort, Teneriffa, finns en golfbana med underbar havsutsikt. Några få meter därifrån
kan du äta den kände spanske kocken
Martín Berasateguis utsökta rätter på
hans restaurang MB. I Medelhavet är
Mallorca en perfekt plats för att prova
det baleariska köket på restauranger
som Zaranda, 15 minuter från banan
på Golf de Andratx. Om du söker en
klubb som erbjuder haute cuisine så
är Capdepera Golf och restaurangen
Roca Viva ett mycket bra alternativ.

b SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
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GOLF I UNIKA
OMGIVNINGAR
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I Spanien kan du njuta av många olika
landskap och upplevelser. Spela golf
bland berg och termalbad, i ett ökenlandskap eller på en grön äng med
havsutsikt.

Om du uppskattar bergsområden så finner
du en exceptionell miljö på Golf de Caldes
i Katalonien, några få kilometer från termalbaden i Caldes de Montbui. Golfbanan
ligger mellan bergsmassiven Sant Llorenç
de Munt och Montseny. Den slingrar sig
fram genom en tallskog, och härifrån kan du
skymta Barcelonas silhuett. Natthimlen här
är perfekt för stjärnskådning.
I närheten, på PGA Catalunya Resort i Girona, väntar dig en mästerskapsbana som
anses vara en av de bästa i det kontinentala
Europa. Här finner du all lyx och bekvämligheter som du kan förvänta dig på en förstklassig klubb, inklusive ett fint välkomstpaket. De två banorna, en mer krävande och
den andra mer tillgänglig, ger dig anledning
att utforska området. Fortsätt till fots eller
med cykel längs de gröna vägarna, vías verdes, som går genom regionen, och upptäck
Costa Bravas förtjusande byar.
Nära centrala Santander ligger Club de Golf
Mataleñas på en vacker halvö som avslutas
med vackra klippor. Golfbanan är kort och
rolig med skyddade greener. Härifrån har du
en underbar utsikt över havet och den vackra kantabriska staden.
Som kontrast till det landskapet erbjuder dig
Desert Springs en unik erfarenhet. Den här
lyxiga turistanläggningen är belägen i Cuevas de Almanzora, Almería. Här kan du spela
på Europas enda ökenbana, designad som
banorna i Kalifornien och Arizona. Du kommer att förundras över källorna i öknen och
smaragdgröna fairways som smälter in i det
karga landskapet med kaktusar och klippor.
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Söker du en plats där du kan koppla av, spela golf och lämna vardagen bakom dig?
Här finns spaanläggningar där du kan kombinera din favoritsport med relax och
välgörande termalbad.

Senator Mar Menor Golf & Spa Resort ligger väldigt nära stränderna
i Murcia och flygplatsen San Javier.
Anläggningen har en förstklassig
bana med 18 hål, en bassäng med
vatten från Salinas del Mar Menor
och alla slags behandlingar. Det är en
perfekt plats för att bara koppla av.
I samma provins, men i inlandet ligger La Manga Club Resort, säte för
turneringar på hög nivå. Här finns
tre 18-hålsbanor, var och en med sin
egen karaktär. Du kan till och med
testa din skicklighet på en Pitch and
Puttbana designad av den kände
spanske golfspelaren Severiano Ballesteros.

LA MANGA CLUB

Anläggningen har även ett wellnesscenter med spa, perfekt för både
kropp och själ. Njut av en vilsam och
skön vistelse.
I Galicien, på Iberiska halvöns nordvästra del, hittar du Oca Augas Santas Balneario & Golf Resort. Anläggningen har uppförts i närheten av
ett gammalt kurbad från 1800-talet.
Svavelbadens välgörande egenskaper, hydroterapi och massage blir en
oförglömlig upplevelse. Före och efter behandlingarna kan du spela på
den flacka 18-hålsbanan. Den har
tre enorma sjöar och en ström som
sträcker sig utmed flera hål och betonar vattnets stora betydelse här.
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GOLF OCH EKOLOGI
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I Spanien finns 17 campos rústicos, golfbanor som anpassar sig till omgivningens
naturliga element och påverkar landskapet så lite som möjligt. Det är en satsning
med hållbarhetstänk. Gör dig redo, packa klubborna och ladda för en ny erfarenhet
på någon av de här banorna. De flesta av dem har 9 hål, och är utspridda över hela
landet.

a CLUB DE GOLF SOMOSAGUAS, POZUELO, MADRID

I Castilla y León, alldeles nära Ávila,
finner du Club de Golf Navarrevisca.
Träna din sving på en underbart vacker plats. Inte långt från Segovia kan du
utmana dig själv på Club de Golf El Espinar, Spaniens första godkända campo
rústico. Den har greener med konstgräs
och välskötta fairways, och passar för
alla nivåer.
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20 kilometer från Cuenca, i Castilla-La
Mancha, kan du spela omgiven av tallskog på Club de Golf La Vereda. Banans fairways, med naturligt gräs, blir
lite sandigare på sommaren och kan
vara utmanande även för de mest erfarna golfarna. Det är en perfekt plats för
att njuta av La Manchas fridfulla landsbygd.
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Nära Madrid hittar du två väldigt speciella banor. El Club de Golf Somosaguas, i Pozuelo, och Quijorna Golf. Det är
enkla banor som endast bevattnas med
regnvatten och de visar att golf kan vara
ekologiskt hållbart. Quijorna, med 18
och 9 hål, är vackert belägen på en kulle
omgiven av stenekar.

Vid Minas de Riotinto i Huelva ligger
Club de Golf Corta Atalaya. Det är Iberiska halvöns äldsta golfbana, grundad
1914. Banans största attraktion är den
imponerande vyn över Riotintos dagbrottsgruva, som skiftar spektakulärt
i rött, ockra och koppar. I närheten av
Barcelona kan du testa dina färdigheter
på Club de Golf Castelterçoll, som behåller sin naturliga grönska större delen
av året.
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a REAL CLUB DE VALDERRAMA
CÁDIZ

GOLF OCH DESIGN
Golfbanor designas utifrån spelbarhet, miljö, estetik och strategi. Endast de skickligaste lyckas nå en balans mellan de här fyra faktorerna. Dessutom ska harmoni,
proportion och rytm tas med i beräkningarna, för att tillgodose såväl amatörers
som professionella golfspelares önskemål.
Real Club de Valderrama, Cádiz, har
Spaniens bästa golfbana enligt många
nationella och internationella rankningar. I Europa har den blivit känd som ”Lilla Augusta”, en av de mest prestigefyllda
och exklusiva golfklubbarna i världen.
Banan är ritad av den välrenommerade
engelske arkitekten Robert Trent Jones,
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som satte stor vikt vid minsta lilla detalj.
Det var den första golfbanan i Europa
förutom Storbritannien som stod värd
för Ryder Cup. De ständiga förbättringarna och det förstklassiga underhållet
av banan gör att du kan njuta av golf
som aldrig tidigare.

Robert Trent Jones designade också banan på Real Club de Golf Las Brisas, i
Málaga. Den är omgiven av vacker natur
och har flera vattenhinder (det finns tio
konstgjorda sjöar) och många bunkrar.
De flesta av greenerna är upphöjda och
kan vara en riktig utmaning även för de
mest erfarna golfspelarna.
Den tyske banarkitekten Thomas Himmel ligger bakom den utmärkta Son
Gual, på Mallorca. Banan har en mycket
vacker design, och tusen gamla olivträd
ger den en särskild karaktär. Dessutom
har den ett av Europas bästa avslutningshål, ett fantastiskt par 5-hål.
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Javier Arana är den store spanske golfarkitekten. Ett av hans främsta verk
finner du på Real Sociedad de Golf de
Neguri, i Vizcaya. Variationsrikedomen
är så stor att du måste behärska alla
sidor av spelet för att sluta under par.
Från de första hålen har du en underbar utsikt över Biscayabukten, och vyn
vid det artonde hålet med klubbhuset i
bakgrunden är spektakulär.
I Spanien hittar du exklusiva golfbanor.
De är designade av några av de bästa
golfarkitekterna, som eftersträvar en
balans för att göra din upplevelse oförglömlig. Res hit och upptäck dem!

L

För mer information:
Real Federación Española de Golf
www.rfegolf.es
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REAL CLUB DE GOLF LAS BRISAS, MARBELLA
MALAGA

GOLF IN SPAIN
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