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ARRANGEMENT
Je golfreis bij TUI Sports naar Fuerteventura is altijd inclusief 

vlucht, verblijf in je hotel op basis van de gekozen verzorging en 

een standaard huurauto. Bij een weekpakket van 7 nachten zijn 

standaard 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 3 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 een standaard huurauto. Het is  

mogelijk een upgrade te doen tijdens je reservering. 

GOLFREIZEN NAAR DE MOOISTE BESTEMMINGEN

FUERTEVENTURA 

Fuerteventura is na Tenerife het grootste eiland van de 

Canarische Archipel, maar gek genoeg is het tevens verreweg 

het dunstbevolkt van alle eilanden. Het eiland ligt dicht bij 

de Afrikaanse kust en dat maakt het tot een van de meest 

zonzekere Europese bestemmingen op slechts 4 uur vliegen van 

Nederland. Op de stranden zie je bijna alleen het witgele en 

goudgele zand. De keuze uit het aantal golfbanen mag dan iets 

minder zijn, het klimaat met de welbekende passaatwind maakt 

het tot een all-year-round golfbestemming. En dat tegen een 

aantrekkelijke prijs-kwaliteit.



3

Jandia Golf 5

Fuerteventura Golf 6

Las Playitas Golf 7

*  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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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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Golfbaan

A
antal holes

Lengte 

baan 

heren/

dames

Handicap

heren/

dames

Rating 

par 

heren/

dames

TUI BLUE 

RIU Calypso

Afstand (km)

RIU Palace 

Jandia   
Afstand (km)

Robinson 

Club Jandia 

Playa 

Afstand (km)

Sheraton 

FUE

Afstand (km)

1 Jandïa Golf 18 5857 54 72/72 4 4 3 75

2 Las Playitas Golf 18 6163/5310 54 72/72 53 53 52 36

3 Fuerteventura Golf 18 4824 54 67/67 80 80 79 2
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7,3   

Aantal 

holes

Lengte baan 

heren/dames

Handicap  

heren/dames

Rating par 

heren/dames
Banen Glooiing Kwaliteit Ligging

18 5857/4514 54/54 72/72
driving range

chipping/ pitching green 
putting green

 

	Ontwerp van Ron Kirby

	Spelen in bergachtige omgeving

	Groene oase in vulkanisch landschap

	Waar de wind met je speelt

Jandia Golf is ontworpen door de bekende Amerikaanse golfbaanarchitect 

Ron Kirby en kent veel diversiteit in het design. Lange holes worden 

afgewisseld met korte waardoor elke club uit je golftas kan. De wind is hier 

een geduchte tegenstander en kan dagelijks van koers wisselen waardoor 

Jandía Golf elke dag weer zorgt voor een andere speelervaring. Je speelt 

richting bergen of zee over plateaus en door valleien waar je meermaals een 

droge rivierbedding moet overwinnen. Verder zijn er vier meren die zorgen 

voor een uitdaging voor elk niveau mede dankzij de vier teeposities. Als de 

wind opsteekt vraagt deze om een strategische spelkeuze. De licht tot sterker 

glooiende groene fairways vormen een mooi contrast met het vulkanisch 

gebergte op de achtergond. 

Het clubhuis is gelegen in het hart van de baan, waar je na je ronde in 

restaurant Mulligan geniet van tapas met een goed glas wijn en getrakteerd 

wordt op een mooi uitzicht over de baan. 

JANDIA GOLF

BARRANCO VINAMAR S/N, MORRO JABLE, 
FUERTEVENTURA 35625, SPANJE

INHOUDSOPGAVE
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7,3   

Aantal 

holes

Lengte baan 

heren/dames

Handicap  

heren/dames

Rating par 

heren/dames
Banen Glooiing Kwaliteit Ligging

18 5765/4720 54/54 70/70
driving range

chipping/ pitching green 
putting green

 

	Geschikt voor de hogere handicapper

	Vlak met enkele waterpartijen

	Enkele holes met uitzicht op zee

	Lekker scoren

Fuerteventura Golf Club ligt ten zuiden van het dorp Caleta de Fuste. Deze 

baan is zeer geschikt voor spelers met een hogere handicap. De 18 holes 

baan heeft een par van 70 en een totale afstand van 6.069 meter.Lekker vlak 

met wat palmbomen, 3 meren en een rivier die ertussen meandert. Vanaf de 

eerste holes heb je uitzicht over de oceaan. Verder brede fairways en vaak 

ruime greens. Onderweg niet al te diepe bunkers, mocht je erin belanden 

dan vind je makkelijk je weg eruit. Kortom een zeer vriendelijke baan waarop 

scoren goed mogelijk is en je vakantie op Fuerteventura een positief tintje 

geeft. De 17e is een par-5 die naar een verhoogde green klimt, terwijl de 18e 

een par-4 dogleg is die naar het clubhuis daalt. Het clubhuis is onderdeel van 

het 5-sterren Luxury Hotel Elba Palace Golf.

FUERTEVENTURA GOLF

CARRETERA DE JANDÍA, KM 11 35610 ANTIGUA, 
FUERTEVENTURA

INHOUDSOPGAVE
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7,4   

Aantal 

holes

Lengte baan 

heren/dames

Handicap  

heren/dames

Rating par 

heren/dames
Banen Glooiing Kwaliteit Ligging

18 4792/4045 54/54 67/67
driving range

chipping/ pitching green 
putting green

 

	Korte maar strategische baan

	Tactisch spel vereist

	Golfen in een maanlandschap

	Vergezichten en uitzicht op zee

	Onderdeel groot sportcomplex

Las PLayitas is met zijn 4824 meter lengte en een par 67 relatief kort, maar 

zeker niet makkelijk. De baan kent maar liefst acht Par 3’s, zeven Par 4’s en 

drie Par 5’s, is mooi gelegen en slingert als een groene oase door een decor 

dat zich het beste laat omschrijven als een maanlandschap. De baan vormt 

daarmee dan ook een prachtig contrast. Een groot meer vormt bij diverse 

holes het middelpunt. De helft van de holes heeft een mooi uitzicht over de 

Atlantische Oceaan. De baan is prachtig vorm gegeven en volgt de natuurlijke 

heuvels en valleien. Vanaf de hoger gelegen hole 15 heb je een panoramisch 

uitzicht over de baan, deze par 3 wordt dan ook wel de signature hole 

genoemd.

LAS PLAYITAS GOLF

URB. LAS PLAYITAS S/N, 35629 LAS PLAYITAS, 
FUERTEVENTURA

7 INHOUDSOPGAVE


