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GREENFEE:
Penha Longa
Hverdag/weekend..................... 710 kr.
Oitavos Dunes
Hverdag..................................... 860 kr.
Weekend.................................1.125 kr.
CASCAIS
Cascais er en tidligere fiskerby, der ligesom sin nabo Estoril i begyndelsen af
den 20. århundrede blev et yndet tilholdssted for royale og velhavende
europærer. I dag er det en charmerende by med et kosmopolitisk præg.
Her finder man luksuriøse villaer til den
ene side og små afskallede byhuse til
den anden. Byen har mange gode restauranter. Mens sommeren kan være
varm med gennemsnitstemperatur over
30 grader, byder foråret på en mere
behagelig temperatur. I marts, april og
maj er gennemsnitstemperaturen mellem 18 og 22 grader og det regner mellem 6 og 8 millimeter pr. måned i gennemsnit.
TRANSPORT:
TAP flyver direkte dagligt fra København til Lissabon. Fra lufthavnen til Cascais er der 25 km. Lufthavnsbusser til
centrum af Lissabon afgår hvert 20. minut og tager ca. 30 min. Herfra tog til
Cascais (ca. 40 min.) Taxa fra lufthavnen til Cascais koster 225-300 kr.
IDÉ TIL UDFLUGT:
Eventyrslottet i Sintra
Når man er i Caiscais-Estoril området er
det oplagt at besøge portugiserne
stolthed, Sintra. Har man en lejet bil tager det 20-30 minutter fra Caiscais,
men det er også nemt at hoppe på et
arrangeret turisttur. Alene Sintra’s paradisiske beliggenhed og atmosfæren i
den gamle kongeby er et besøg værd.
Bjergbyen har igennem tiden tiltrukket
malere og digtere fra hele verden, heriblandt vores egen H.C. Andersen, som
i 1866 boede hos vennen og bankmanden Jorge O’Neil i Sintra. Eventyrdigteren beskrev Sintra som ’det smukkeste
sted i Portugal’.
INFO:
www.estoril-portugal.com
www.visitportugal.com

CASCAIS
LISSABON

KLASSEGOLF UD FOR
LISSABONS KYST

Palacio de Pena ligner et
rigtigt Torneroseslot og
kan ses fra Cascais, som
ligger 20 km væk. Her
boede kongefamilien
indtil år 1910, og alle
gemakker kan ses med
det oprindelige indbo.

Cascais og nabobyen Estoril lidt uden for Lissabon er et godt udgangspunkt
for at spille klassegolf. Her kan man sætte sine golfsko på europatourbanerne
Oitavos Dunes og Penha Longa samt spille andre fem kvalitetsbaner i
området. Selvfølgelig bør man også besøge Lissabon eller måske lægge
vejen forbi ’det smukkeste sted i Portugal’.
Af Klaus Hybler

H

øjsæsonen

for hungrende
golfspillere,
der vil slippe
væk fra det
kolde nord, og spille under
sydens varme himmel, nærmer sig. Og vælger man Lissabon-området kan man både
slippe hurtigt væk og få varmet golfkøllerne op. I marts,
april og maj er gennemsnitstemperaturen mellem 18 og
22 grader og solen skinner
7,5 timer i gennemsnit hver
dag.
Vælger man Cascais, som
er en blanding af badeby og
et hjemsted for folk, der kan
betale Portugals højeste huspriser, har man Atlanterhavet lige uden for døren og

nogle af Portugals allerbedste baner.
Flere har sikkert set betagende tv-billeder af Penha
Longa, når europatouren har
lagt vejen forbi, ikke mindst
i 2010, hvor Thomas Bjørn
vandt Estoril Open de Poetugal hér. The Atlantic Course
på Penha Longa er en mesterskabsbane på 6.313 meter designet af Robert Trent
Jones jr, der tydeligt har sat
sin signatur. Først og fremmest bliver man udfordret
af en meget kuperet bane og
doglegs, samt et kæmpe antal bunkers, strøet ud over
alle huller. Her gælder det
om præcision mere end længe
i drives.
Omgivet af bjerge
Vi spiller omgivet af bjerge,

som er dækket af fyrretræer,
og er tæt på bjergbyen Sintra – portugisernes stolthed,
hvor især slottet med tårne,
som ligner noget man har
læst i et eventyr, tiltrækker
opmærksomhed.
Der er ingen tvivl om at
Penha Longa ligger midt i en
storslåede natur, og man skal
derfor huske at kigge sig omkring. På flere af hullerne giver det sig selv, for man står
ofte meget højt hævet. Fra
green på hul tre er der udsigt til Atlanterhavet, og det
bedste fotos kan man få på
hul 16, banens sværeste hul
med en enestående udsigt til
bjerge og den kløft, man skal
spille ned i.
Da vi i midten af september måned spillede banen,
havde den skræmmer hist

og her. Greens stod meget
flot, mens det haltede flere
steder på fairways, hvor græsset var tørret ud. Men det
ændrer ikke på det spektakulære layout, som er indrammet af oliventræer, korkege
og eukalyptus eller duften
fra de tusindevis af fyrretræer på bjergskråningerne.
Et stenkast fra Atlanterhavet
Mens Penha Longa ligger et
stykke inde i landet og har
klipperne som sit kendetegn,
er Oitavos Dunes en linksbane – eller i hvert fald tæt
på. Oitavos Dunes er placeret i et område tæt på kysten
med klitter og marehalm sine
steder, men underlaget føles
ikke helt som en linksbane.
Det er helt sikkert svært med
Longa har et luksushotel,
der hører til resortet.

