TOURGUIDEN

FIND INSPIRATION TIL GOLFFERIEN PÅ

GOLFERSGLOBE.COM
Rejseartiklerne fra Den Dominikanske Republik, Toscana, Mallorca,
Grækenland og Algarvekysten i Portugal bringes i samarbejde med Dan
marks største golfrejseportal GolfersGlobe. På golfersglobe.com finder du
alt om golfrejser; nyheder fra baner og resorts, rejsevideoprogrammer, rej
semagasiner og masser af rejseartikler fra golfdestinationer verden over.
Klik ind på golfersglobe.com og find inspiration til golfferien.
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De bedste tidspunkter at besøge Toscana er sent forår eller tidligt efterår, hvor solen varmer uden at brænde.

MONTE
ARGENTARIO

– GOLFPARADISET I TOSCANA
Har man rejst i Italien og oplevet landets fantastiske kultur, så kan man
ikke andet end at undre sig over, hvorfor italienerne gennem årtier ikke har
formået at forløse det enorme potentiale, som findes indenfor golfturismen.
GolfersGlobe rejste til Toscana i vores søgen efter den perfekte kombination
af golf og italiensk livsnyderi og fandt det på halvøenMonte Argentario.
Af Søren Barnak | Foto: PR

Monte Argentario ligger som en halvø i den del af Middelhavet, som kaldes Det Tyrrhenske Hav. Halvøen, der
er en del af Grosseto provinsen i det sydlige Toscana, var
faktisk oprindeligt en ø. Men i dag er Monte Argentario
forbundet med fastlandet via tre smalle landtanger,
som er med til at danne de to store laguneområder: Laguna di Ponente og Laguna di Levante.
Fra det øjeblik vi krydsede broen ved Orbetello på fastlandet, blev vi begejstret og betaget. Og i de følgende
dage lod vi os rive med af stemningen på Monte Argentario, hvor både naturen, golfen og det italienske køkken
var med til at fuldende rejsen.
Vores italienske værter viste sig at være både imødekommende og gæstfrie, og er der noget som italienerne
forstår sig på, så er det at værdsætte tilværelsens gode
sider. Den slags smitter, og vi fandt da også hurtigt frem
til, at nøglen må være, at italienerne i højere grad end
tidligere skal sørge for at få fortalt omverdenen, hvor
vidunderligt det kan være at tage på en golfferie til Italien. En opgave der trods alt må være blevet lettere efter
sommerens første italienske sejr i The Open samt det
faktum, at Ryder Cup 2022 skal spilles i Rom.
ET TOSCANSK PARADIS
Der hviler en særlig stemning over Monte Argentario,
som det kan være svært at sætte ord på. Men kombinationen af smuk natur med åbne vidder, gamle bevaringsværdige landejendomme samt to idylliske havnebyer,
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Porto Ercole og Porto Santo Stefano, er med til at forme
fortællingen om Monte Argentario.
At halvøen hedder Monte Argentario kan henføres til
Domitii Aenobarbi-familien, der lånte penge til Den
Romerske Republik - ’Argentarii’ betyder ’pengeudlånere’ – for at romerne kunne udkæmpe de puniske krige,
(264 f.Kr. til 146 f.Kr) mod den fønikiske bystat Karthago.
Som modydelse fik Domitii Aenobarbi-familien overdraget Monte Argentario.
Når man kommer fra fastlandet, afløses de store veje
hurtigt af små snoede veje, der bugter sig gennem det
bakkede landskab. ‘Panoramica’ kaldes den berømte
rute, som følger kysten hele vejen rundt på Monte Argentario. Turen er uendelig smuk, og undervejs kører
man forbi og igennem en lang række små landsbyer, der
er domineret af gamle stenhuse og snævre, smalle gader.
Monte Argentario er en eksklusiv enklave med blot
12.000 fastboere. Men det betyder ikke, at golfturisterne
bliver skræmt væk af tårnhøje hotelpriser. Interessen
for udenlandske golfturister er stor, og priserne er sat
derefter. Samtidig har mange italienske velhavere fundet deres foretrukne weekend-getaway eller ferieparadis på Monte Argentario. Strenge byggerestriktioner
gør dog, at man skal kigge langt efter beskæmmende hotelbyggeri og ‘estate development’. Halvøen har således
beholdt sin oprindelige autenticitet og charme, og det
eneste aftryk, turismen har fået lov at sætte, er de små
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Fra banens højest beliggende huller ses Orbetello lagunen i det fjerne.

„Spiseoplevelserne står i kø, og
både restaurantens indretning og
betjening scorer topkarakterer“

grupperinger af villaer og ferieboliger, som ligger spredt
ud over de skovklædte bjergskråninger.
ET STED FOR LIVSNYDERE
Det siges, at har man én gang besøgt Monte Argentario,
så er det et af de steder, man drømmer om at besøge igen
og igen. Det er også historien om ejerne af halvøens eneste golfresort. Orsini-familien besøgte ofte Monte Argentario, og da især faderen var en ivrig golfspiller, besluttede familien sig for at købe et stykke land, så man en dag
kunne anlægge en golfbane og bygge et tilhørende hotel.
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klassiske italienske traditioner og kunstfærdig modernitet. Spiseoplevelserne står i kø, og både restaurantens
indretning og betjening scorer topkarakterer.
Under vores besøg fik vi den ene aften serveret en 3-retters menu bestående af en klassisk pastaret, en flot anrettet tallerken med fingernemme lammekoteletter og
en lige så flot anrettet desserttallerken med bl.a. en delikat citronkage, der til dagens anledning var hentet på
det lille bageri (panificio) ikke langt derfra.

I dag er det sønnen Augusto Orsini, der har ansvaret for
Argentario Golf Resort & Spa. Det moderne designerhotel ligger lidt oppe i landskabet, og både fra værelserne
samt fra den store terrasse foran hotellet ses Orbetello
lagunen i det fjerne.

Chefkokken gav sig tid til at fortælle om hotellets ‘0-km
filosofi’, som i grunden bare betyder, at råvarerne kommer fra egen urtehave, friske fisk fra havet samt at man
sørger for at bruge råvarer fra de lokale producenter, der
er leveringsdygtige indenfor vin, ost, kager, pasta, oliven
og kød af forskellig slags.

Noget ganske særligt ved Argentario Golf Resort & Spa
er hotellets gourmetrestaurant Dama Dama. Hotellets
chefkok Riccardo Cappelli har tidligere i karrieren snuset til de berømte michelinstjerner, mens han arbejdede
for nogle af Italiens bedste kokke. I dag er det Riccardo,
som er chefen i et køkken, og som forstår at kombinere

Vores velsmagende menu kostede 400 kr. En medrejsende, en tysk journalist, syntes det var dyrt. Det synes vi
egentligt ikke. Men sandt er det, at priserne på hotellerne ofte er lidt højere, end hvis man snuser sig frem til det
lille familiedrevne trattoria, hvor kun de lokale kommer.
Og som altid, når man er på ferie, er det spændende at

finde frem til den slags steder. Har man heldet på sin
side, så spørger man efter den lokale fiskesuppe, Caldaro,
der stammer fra Monte Argentario. ‘Caldaro’ er navnet
på den store gryde, som bruges ved tilberedningen af
suppen. Traditionelt set er suppen blevet lavet over et
strandbål lige dér, hvor fisken blev fanget. Caldaro-suppen indeholder ’alt godt fra havet’ samt den lokale hvide
Maremma vin. Retten er himmelsk. Så er anbefalingen
givet videre.
EN RESORTBANE OVER NIVEAU
Argentario Golf Resort & Spa råder også over halvøens
eneste golfbane, der tidligere har lagt fairways til blandt
andet BMW Ladies Italien Open.
Ved anlæggelsen af golfbanen blev der flyttet rundt på
tonsvis af jord for at kunne skabe det ønskede layout.
Der blev plantet tusindevis af træer, og man fik skabt et
rigtigt lækkert golfanlæg med kuperede fairways og kig
til havet.
Arkitekterne blev hjulpet godt på vej af den i forvejen
smukke natur. Banen ligger således i et dalområde, hvor
hullerne er omgivet af skovklædte bjergskråninger.

Det afvekslende design byder flere gange på teeslag, der
slås ud fra højtliggende teesteder. Allerede på banens
andet hul (Par 3) betages man af udsigten til havet og én
af øens små kystbyer, mens man gør sig klar til at udfordre pindplaceringen på den lavtliggende green.
Man tænker lidt ved sig selv: ”Bare det fortsætter.” Og
det gør det. Hele vejen rundt og helt frem til 18. hul, der
er et spændende afslutningshul. Drivet skal slås over en
gruppe træer, så man skærer hjørnet af dogleg’et. Herfra
gælder det ellers bare om at ramme greenen og få puttet færdig, så man kan komme op til det nyrenoverede
klubhus. Klubhuset åbnede i sommeren 2018, og herfra
kan man nyde udsigten over anlægget og få sig et velfortjent glas vin og lidt aperitivo, mens man endnu en gang
kan undre sig over, hvorfor der ikke er flere golfspillere,
der har opdaget, hvilke skønne golfoplevelser der gemmer sig på disse breddegrader.
GolfersGlobe var inviteret til Toscana af
Argentario Golf Resort & Spa.
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MALLORCA

– MIDDELHAVETS BEDSTE
GOLFDESTINATION
For få årtier tilbage var charterturismen på Mallorca præget af beskæm
mende hotelbyggerier, mens grisefesterne havde kronede dage. I dag frem
står Mallorca anderledes eksklusivt. En bølge af nyrestaurerede finca’er og
små boutique-hoteller har skubbet udviklingen i en ny retning. Nu er det
livsnyderophold og agriturismo, der har taget over, og dermed er turisterne
også i højere grad moderne rejsende, der drømmer om store rejseoplevelser
med indhold og kvalitet.
Af Søren Barnak | Foto: PR

Ferieoplevelser med dybde og indsigt, langt væk fra turismens traditionelle epicenter, er blevet ’det nye sort’ på
Mallorca, hvor også øens mere end 20 golfbaner er med
til at tiltrække turister fra det meste af Europa.
MALLORCA ER NOGET SÆRLIGT
Mallorca adskiller sig fra andre mere traditionelle golfdestinationer ved at være en livstilsø, hvor man kan få
den komplette ferieoplevelse.
De lokale kalder det en anderledes golfoplevelse og mener faktisk slet ikke, at man skal sammenligne Mallorca
med andre destinationer. For Mallorca kan noget særligt, som man ikke finder andre steder, lyder budskabet.
Den slags udtalelser vidner om en høj grad af selvbevidsthed, men til trods for at Mallorcinerne benytter
enhver anledning til at lovprise deres vidunderlige ø, så
er budskabet endnu ikke trængt helt igennem, når det
gælder om at tiltrække skandinaviske golfspillere.
Her er det stadig golfdestinationerne på fastlandet, der
er det helt store trækplaster, og derfor har 19 af øens
mere end 20 golfbaner, samt en række partnerhoteller,
slået sig sammen under fællesbetegnelsen ’Mallorca
Golf Island’ med det formål at fremme golfturismen på
Mallorca.
TOPBANEN I NORD
Mallorca er både blevet kaldt for en af verdens smukkeste øer og for ’a magic island’, og såvel for den almindelige turist som for golfturisterne er der masser af magi at
komme efter.
Afsættes der en uge, så er der rig mulighed for både at få
spillet nogle fantastiske golfbaner og samtidig søge hen
til de steder, hvor man finder nogle af de mange unikke
ferieoplevelser, som øen har at byde på.
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Er man typen, der har en liste over ‘must-play’ golfbaner, så vil Alcanada
Golf (billedet her) og Son Gual med stor sandsynlighed stå på listen.

Golfbanerne ligger spredt ud over det meste af øen. Det
eneste sted, som er et ’golffrit’ område, er på den smukke,
bjergrige vestkyst ved Valldemossa og Port de Soller.
Alcanada Golf Club er et godt sted at starte. Banen, der
er ejet af den tyske Porsche-familie og flere gange kåret
som Mallorca’s bedste, har en fantastisk beliggenhed ud
mod Alcudia-bugten i det nordøstlige hjørne af øen.
Layoutet er ret så kuperet og på flere teesteder står man
højt hævet over fairways. Det gælder bl.a. på par 5-hullet, 7. hul, der spiller 561 meter fra gul tee. Med vinden i
ryggen og udsigten til det smukke fyrtårn, skal bolden
flyves 218 m ud over en stor bunker, der er strategisk placeret midt i fairway. Herfra fortsætter terrænet med at
falde ned mod greenen.
Med vanlig tysk grundighed arbejdes der konstant på
at forbedre forholdene for både medlemmer og gæster.
Derfor holdes banen lukket hen over den kommende
vinterperiode, for at man kan omlægge samtlige 18 greens, renovere buggystierne samt nyindrette klubbens
proshop, så alt er klart, når golfsæsonen indledes i det
tidlige forår 2019.
MICHELINSTJERNER I ALCUDIA
Alcudia-bugten er kendt som børnefamiliernes ferieparadis. Det skyldes hovedsageligt den flere kilometer lange lavvandede sandstrand, hvor turisterne flokkes på de
lange sommerdage.
Vælger man at tilbringe et par dage i området for at spille
Alcanada-banen mere end blot én enkelt gang, så er Vanity Golf et lokalt ’adult only’ hotel, som ikke ligger langt
fra golfbanen. Hotellets største kvalitet er helt sikkert beliggenheden direkte ved Alcudia-bugten. Den er ganske
enkelt fantastisk og giver rig mulighed for, at man både
kan snuppe sig en tidlig morgen- og en sen aftendukkert.
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„Da vi forlod hotellet næste morgen var det som
at blive revet ud af baronens seng, men vi havde
heldigvis flere gode oplevelser i vente.“

En anden god grund til at overnatte i Alcudia-området
er, at det giver mulighed for at besøge byens michelinrestaurant eller i det mindste bistroen, som ligger i samme
bygning.

ning. For hullerne, der er omgivet af en skov af høje pinjetræer, er meget teknisk krævende. Der er ingen som
helst tvivl om, at netop disse huller er de mest interessante huller på golfbanen i Club de Golf Son Servera.

Maca de Castro ejes af Mallorcas første kvindelige chefkok, Macarena de Castro. I stueetagen driver familien en
bistro, og når det regner på præsten, så drypper det som
bekendt på degnen. Det betyder, at selvom feriebudgettet ikke er til et besøg på Michelinrestauranten på 1. sal,
så er der alligevel mulighed for at få sig en uovertruffen
spiseoplevelse i bistroen, hvor der eksempelvis serveres
2 retter med tilhørende vine for kun 50 euro.

EN BID AF PARADIS
På Mallorca findes der et enormt udvalg af 5-stjernede
luksushoteller, som hver på deres måde byder ind med
unikke hoteloplevelser. I sommeren 2017 åbnede Park
Hyatt-hotelkæden deres første hotel på Mallorca og dermed blev der sat nye standarder for, hvad man kan forvente sig af et ophold på hoteller i den kategori.

’THE PINE TRAP’
Da GolfersGlobe besøgte Mallorca, tog vi turen fra Alcudia ned langs Mallorcas østkyst. Næste stop var Club de
Golf Son Servera, der er Mallorca’s næstældste golfbane. Klubben kunne i 2017 fejre 50 års jubilæum, og det
er samtidig øens eneste golfklub, hvor ejerskabet ligger
hos medlemmerne. Det forhold sætter sit præg på klubben, hvor stemningen er anderledes familiær.
Klubbens 18-hullers bane er anlagt ad to omgange, og de
to sløjfer byder på vidt forskellige golfoplevelser. Det er
på banens første 9 huller, at man finder de berømte signaturhuller. Her hentydes der til hulforløbet fra 3-7. hul,
som klubben, som et lille markedsføringstrick, har døbt
’The Pine Trap’. Det siges at hulforløbet er inspireret af
PGA National’s ’The Bear Trap’, hvor der hvert år spilles
Honda Classic på den amerikanske PGA Tour.
Jack Nicklaus, der har stået bag en løbende forbedring af
PGA National-banen i Florida, har udtalt at disse huller
er der, hvor et mesterskab enten bliver vundet eller tabt.
Dette ’statement’ bruges nu også om ’The Pine Trap’ i
Club de Golf Son Servera, og selvom Nicklaus hverken
har designet eller spillet hullerne, så giver det god me96

Park Hyatt Mallorca ligger i Canyamel-dalen på Mallorca’s nordøstlige side. Vi checkede ind til en overnatning, der sjældent er oplevet bedre. Hotellet er bygget
op som en lille spansk landsby. Værelserne ligger i små
bygninger oppe langs med bjergsiden, mens reception,
restauranter og bar er samlet centralt nedenfor de øvrige hotelbygninger. Fra mange af de i alt 142 luksuriøse
oversize værelser er der udsigt til bjergene og det smukke omkringliggende landskab.
Park Hyatt Mallorca leverer virkelig en hoteloplevelse
ud over det sædvanlige, hvor serviceniveauet er helt i
top, og udbuddet af restaurantoplevelser er i en klasse
for sig. Gæsterne kan vælge mellem en asiatisk inspireret restaurant, en stemningsfyldt tapasbar med mulighed for siddeplads i baren samt en restaurant, hvor
menukortet hovedsageligt består af spanske og lokale
retter fra Mallorca. Da vi forlod hotellet næste morgen,
var det som at blive revet ud af baronens seng, men vi
havde heldigvis flere gode oplevelser i vente.
MALLORCA’S SWEETSPOT
På den sydlige del af øen ligger hovedbyen Palma de
Mallorca. I dette område findes den største koncentration af golfbaner, og tæt ved lufthavnen ligger endnu en
tyskejet bane, Son Gual-banen.

Son Gual er en sand perle og uden diskussion én af Mallorcas bedste golfbaner. Banen, der åbnede i 2007, er designet af den tyske golfbanearkitekt Thomas Himmel,
som med vanlig tysk akkuratesse har skabt et opsigtsvækkende golfanlæg. Anlægget holder et utroligt højt
niveau og har nogle greens, som tidligere Ryder Cup kaptajn (2006) Ian Woosnam har sammenlignet med greens
på selveste Augusta National. Greens er med andre ord
mere end almindeligt kuperede og ofte er de placeret på
tværs af spilleretningen.
Det internationale golfmagasin Golf World Magazine
har kåret Son Gual som Mallorcas bedste bane og til den
9. bedste golfbane i Spanien.
Ikke langt fra hverken Son Gual eller lufthavnen finder
man et andet af Palma de Mallorca områdets mange resort-hoteller. På et højdedrag lige udenfor Palma ligger
Sheraton Mallorca Arabella Golf i et eksklusivt område.
Til resortet hører der hele tre golfbaner, Son Muntaner,
Son Quint og Son Vida.
Banerne byder på hver deres golfoplevelse. Golf Son
Muntaner regnes for at være mesterskabsbanen, og efter en større renovering tilbage i 2016 er den da også en
fornøjelse at få prøvet kræfter med. Son Vida banen er
måske den mest undervurderede af de tre baner. Det må
siges at være en fejlvurdering. Godt nok er der ikke tale
om nogen stor mesterskabsbane, men en runde på Mallorcas ældste golfbane er bestemt værd at tage med.
Sheraton Mallorca Arabella Golf er en af øens klassikere. Et flot hotel med en gennemført stil. Der spises særdeles godt på hotellet, men vil man ud og prøve kræfter
med gourmetscenen i Palma de Mallorca, så ligger byen
kun 10 minutters kørsel væk.

bekendtskab. De sidste 9 huller skulle ifølge starteren
være de bedste, men det var vi nu ikke enige i. Vi syntes faktisk, at samtlige 18 huller var rigtig gode, og mens
de første 9 huller havde karakter af en parkbane med
flotte huse langs med fairways, så var afslutningshullerne mere afsides beliggende med store højdeforskelle og
smukke udsigter. Efter runden fandt vi lige akkurat tid
til at snuppe en kop kaffe i det hyggelige klubhus, der
blev bygget i 1986, men som er indrettet i en stil og med
en patina, så det virkede, som om årstallet for byggeriet
kunne have været 1886.
For at vende tilbage til starten, så var der engang, hvor
det at rejse til Mallorca nærmest var pinligt og noget,
man helst ikke pralede af. Sådan er det bestemt ikke
længere. Mallorca fremstår i dag som Middelhavet perle. En ø med masser af smuk natur, vidunderlige strande
og med en overflod af gode restauranter.
Vi blev begejstret for, hvad vi så, og det er bestemt ikke sidste gang, vi pakker golfkøllerne og tager til Mallorca. Alene
det faktum, at der findes mere end 20 golfbaner på øen, er
jo grund nok til at vende tilbage en anden god gang.

På vores rundrejse besøgte vi også Protur
Biomar Gran Hotel, Iberostar Playa de
Palma og Lindner Golf & Wellness Resort
Portals Nous. Vil du læse mere om disse tre
hoteller og golf på Mallorca kan du finde
mere info på GolfersGlobe.com eller på
Mallorcagolfisland.com

Inden turen gik tilbage mod Danmark spillede vi Real
Golf de Bendinat, som viste sig at være et rigtig godt
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RACE TO
THAILAND

TURNERINGSKALENDER
5. MAJ • STENSBALLEGAARD GOLF
28. JUNI • KOLDING GOLF CLUB
29. JUNI • BLÅVANDSHUK GOLFKLUB
5. JULI • SIMON’S GOLF CLUB
3. AUGUST • LEDREBORG PALACE GOLF CLUB
16. AUGUST • SCT. KNUDS GOLFKLUB
22. AUGUST • FREDERIKSHAVN GOLF KLUB
23. AUGUST • LÜBKER GOLF RESORT
7. SEPTEMBER • FALSTER GOLFKLUB

GOLFERS GLOBE
• PRÆMIER •
for

100.000,-

LANDSFINALE!
28. SEPTEMBER • SKJOLDENÆSHOLM GOLF

PRESENTED BY

• PRIS •

275,- pr. person
(for ikke-medlemmer 525,-)

• VIND •
En finaleplads
i Thailand

• LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ •

GOLFERSGLOBE.COM/RACE-TO-THAILAND
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