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ARRANGEMENT
Je golfreis bij TUI Sports naar Lanzarote is altijd inclusief vlucht, 

verblijf in je hotel op basis van de gekozen verzorging en een ruime 

huurauto. Bij een weekpakket van 7 nachten zijn standaard 3 

greenfees inbegrepen. Je kiest zelf op welke baan je wanneer wilt 

spelen en stelt zo je eigen golfreis helemaal naar wens samen. Je 

hebt de keuze uit 2 banen. Optioneel zijn extra greenfees voor de 

verschillende golfbanen te reserveren. 

HANDICAP
Als je gaat golfen krijg je een handicap. Dit is een cijfer dat jouw 

speelsterkte aangeeft. Wanneer je begint met golfen en je GVB 

(tegenwoordig een EGA Handicapregistratie) behaalt, start je met 

handicap 54. Zodra je beter gaat spelen, gaat je handicap omlaag. 

Een professionele golfer heeft handicap 0. Voor een aantal golf-

banen is een minimale handicap verplicht. Meer informatie hierover 

is te vinden in dit document. 

Sla binnenkort een balletje op de golfbaan 
tijdens een van de golfreizen van TUI. Put de 
bal op de green in de Algarve, sla een hole-
in-one tussen de palmbomen op Curaçao of 
werk aan je handicap tijdens een golfvakantie. 
Of je nu kiest voor een golfvakantie binnen 
of buiten Europa, met TUI verblijf je in een 
comfortabel hotel direct aan of dichtbij 
de golfbaan. We bieden je een mooie mix 
van unieke eigen TUI hotels en bekende 
golfresorts.

GOLFBAGAGE
Bij je boeking kan je aangeven of je een golftas meeneemt. De 

kosten voor het vervoer van je golftas worden zodra de golftas 

bevestigd is direct toegevoegd aan je boeking. 

HUURAUTO
Inbegrepen in het arrangement is standaard huurauto (5-deurs). 

Het is mogelijk een upgrade te doen tijdens je reservering. 

GOLFREIZEN NAAR DE MOOISTE BESTEMMINGEN

LANZAROTE

Het landschap van Lanzarote is in één woord spectaculair 

door het mysterieuze maanlandschap en de zwarte en witte 

zandstranden. Dit contrast zie je ook op beide golfbanen die 

het eiland rijk is waarbij de greens en fairways als een groene 

oase door het landschap slingeren. Op Lanzarote heerst een 

subtropisch klimaat. De zomers zijn dankzij de passaatwind 

goed uit te houden en de winters zijn zacht. Dat maakt 

Lanzarote tot een heerlijke golfbestemming, het hele jaar door 

op slechts 4 uur vliegen. 
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Costa Teguise Golf 5

Lanzarote Golf 5

*  Alle informatie op de factsheets onder voorbehoud van wijzigingen.

 INHOUDSOPGAVE

TIP: 
SNEL ZIEN WELKE BAAN 
BIJ JE PAST? EEN  

OVERZICHT VAN DE GOLFBANEN 

VIND JE OP PAGINA 4.
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Afstand (km)

 
1 Lanzarote Golf 18 5796/4827 36 72/72 5 6

2 Costa Teguise Golf 18 6163/5310 36 72/72 20 18
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Golfshop Oefenfaciliteiten Trolley te huur Buggy beschikbaarClubs te huur Golfschool

DEZE PICTOGRAMMEN GEVEN JE INFORMATIE OVER DE FACILILEITEN BIJ DE GOLFBAAN

Restaurant WiFi
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COSTA TEGUISE GOLF 	John Harris design

	Aan de voet van een oude vulkaan 

	Groene oase met 3500 palmen

	Veel doglegs en blinde holes

	Voor elk nieveau golfer uitdagend

AVENIDA DEL GOLF, S/N 35508, COSTA TEGUISE, 
LAS PALMAS, SPANJE

Aantal 

holes

Lengte baan 

heren/dames

Handicap* 

heren/dames

Rating par 

heren/dames
Oefenfaciliteiten Glooiing Kwaliteit Ligging

18 6163/5310
36

*54 na 12:30
72/72

driving range 
chipping/pitching green 

putting green

 

De goed onderhouden golfbaan van Costa Teguise is gelegen aan de voet van een oude vulkaan en biedt een adembenemend uitzicht over 

de Atlantische Oceaan. De hotels en mooie stranden liggen op korte afstand. De baan is ontworpen door de Brit John Harris en voert je 

mee door een landschap van vulkanisch gesteente, cactussen en maar liefst 3500 palmbomen die in lanen langs de fairways staan. Met ron-

dom het bruine vulkanisch gesteente is de baan als een groene oase. Naast de palmen zijn de belangrijkste hindernissen de vele doglegs en 

de blinde holes. Water kom je niet veel tegen tijdens je ronde op deze baan. De greens zijn goed ontworpen en worden goed bewaakt. Een 

uitdaging voor zowel de beginnende als gevorderde speler. De diversiteit van de baan dwingt spelers om alle clubs uit hun tas te gebruiken. 
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LANZAROTE GOLF 	Ontwerp van Ron Kirby

	Licht golvende fairways 

	Een baan voor elk niveau

	Afwisselende uitzichten 

	Brede fairways

TÍAS S/N, 35510 PUERTO DEL CARMEN - 
LANZAROTE, LAS PALMAS, SPANJE

Aantal 

holes

Lengte baan 

heren/dames

Handicap  

heren/dames

Rating par 

heren/dames
Oefenfaciliteiten Glooiing Kwaliteit Ligging

18 5796/4827 36 72/72

driving range 
chipping/pitching green 

putting green
Academy Course

 

Lanzarote Golf is een ontwerp van de beroemde Noord-Amerikaanse ontwerper Ron Kirby, hoofdprojectontwerper van Jack Nicklaus. De 

baan is gelegen tussen Puerto del Carmen en Tias, op 5 minuten van de belangrijkste hotels en stranden van Puerto del Carmen. De fairways 

werden ingepast in het oorspronkelijk golvende terrein zodat het typisch idyllische landschap van Lanzarote bewaard is gebleven met het o 

zo kenmerkende witte dorpje op de achtergrond. De baan is dusdanig ontworpen dat je als speler van elk niveau, ongeacht je handicap, kunt 

genieten van de brede fairways en grote, maar snelle greens. Mede door de hogere ligging van de baan geniet je hier van spectaculair uitzicht 

over de Atlantische Oceaan tot aan Arrecife en bij mooi weer zie je zelfs Fuerteventura. Na 12:30 uur ook Handicap 54 toegestaan.
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