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maskiner at skabe det samme underlag, som naturen gennem flere hundrede år kan frembringe. Men på trods
af mange fornemmelse af links er der
mange grunde til at besøge Oitavos
Dunes, som er designet af Arthur Hills
og åbnede i 2001.
Der er taget særlige hensyn til bevarelse af naturen og det særlige økosystem i Cascais naturpark, og golfbanen er den førte i Europa, der er
blevet certificeret som Gold Audubon
Signature Sanctuary.
Banen har været vært for Estoril
Open de Portugal hele fire gange, nemlig i 2005, 2007, 2008 og 2009.
Vind er største udfordring
De første ni huller på Oitavos spilles
lidt væk fra kysten med tætte rækker
af fyrretræer langs med fairways. Hullerne er lettere end de sidste ni, hvor
klitter og marehalm kommer i spil. Vi
spiller banen i vindstyrke på cirka 8
m/sek, og det mærkes, når vi spiller
hullerne ud til Atlanterhavet. Vinder
tager til og vores høje bolde føres indimellem langt væk fra den retning,
der er udstukket. Nu forstår vi pointen i baneguiden, der oplyser, at der
kan være op til 5 jern i forskel for at
opnå samme længde - i medvinden
kunne vi drive hul 12 på 287 meter.
Det er bestemt ingen nem bane, ej
heller i vindstille. Den har en længde
på 6.303 meter fra de bagerste klodser og 5.809 meter fra gul. På mange
af hullerne er fairways brede og man
kan sagtens slå til dén, andre huller
er smalle, hvilket maner til forsigtighed. Når først bolden lander under de
tætte fyrretræer eller i marehalmen,
så er man for alvor i problemer. Banen er i god stand, og vi nyder de super flotte og kæmpe greens, og ikke
mindst udsigten til Atlanterhavet, der
glimter i solen.
Besøg i Lissabons høje kvarter
Bairro Alto, som oversat betyder ’det
høje kvarter’, er én af de ældste bydele med huse tilbage fra det 17. århundrede.
Miradouro de São Pedro de Alcântara er et godt udgangspunkt for en
sightseeing i Bairro Alto. Fra den lille
terrasselignende have er der en storslået udsigt over byen. Man kommer
let dertil ved at tage den berømte
Elevador da Bica, der er en sporvogn,
selvom navnet antyder en elevator.
Elevador da Bica som er fra 1892 er
én ud af tre sporvogne, der bekvemt
befordrer folk op ad de mest stejle bak-
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ker i Lissabon.
Kvarteret er kendt for sine mange
antikvitetshandlere og de trendy butikker, hvor man kan finde den helt
personlige souvenir.
Skal næsen ned i de fineste portvine, er der ét sted i Bairro Alto: Solar de Vinho do Porto. Dette slaraffenland byder på en næsten uendelig liste
over portvine fra de sidste 40 årgange.
Man vælger fra listen, og betaler fra
1-20 Euro pr. glas afhængig af årgang.
Solar de Vinho do Porto ligger lige midt
i Bairro Alto i det smukke, gamle palæ
Casa Ludovice, hvor Glória har endestation.
Om aftenen forvandler Bairro Alto
sig til et gå-i byen-sted. Her vrimler
folk til restauranterne et godt stykke
ud på aftenen – det er normalt at spise
efter klokken ni, og der lyttes til de
lokale fado-sangere. Portugisiske Fadosangere er de rene mestre i at udtrykke
smerte, sorg og jalousi. De kendte fadosangere forventer i øvrigt at publikum
holder pause fra måltidet og lytter andægtigt, når der synges. Hvis man vil
vide lidt mere om fado, kan man kigge
ind i Casa Museu Amalia Rodrigues,
som ligger i Rua de São Bento. Museet
er indrettet i sangerindens tidligere
hjem, hvor man blandt andet kan se
hendes møbler, tøj, smykker og en stor
samling keramiske kakler fra det 18.
århundrede.
Amalia Rodrigues var højt elsket af
det portugisiske folk, og da hun døde
i 1999 blev hendes begravelse efterfulgt af 3 dages landesorg.
Bairro Alto er også stedet, hvor især
Lissabons ungdom mødes på fortovet
over en øl eller en caipirinha. Alt udskænkes i plastikkrus, og man tager
sin drink med rundt. I weekenderne
udvikler det sig til en sand gadefest,
og man let bliver suget ind i en malstrøm af mennesker og høj musik fra
beværtningerne. ■

ALLE VORES

GÆSTER ER

VIP
GÆSTER
GREENFEE*

200,-

*Kan ikke kombineres
med andre rabatter

Denne sporvogn i Lissabon bringer passagerer op til Bairro Alto, som oversat
betyder ’det høje kvarter’.

( 250,- i weekender )

Du skulle prøve en golfbane, hvor du føler dig som noget helt specielt.
Banen er i topform og langt fra så flad som den midtjyske hede.
Og vi tager altid imod vores gæster med et stort smil
og en lækker grillret til kun 80 kroner.
– vores bane er din bane!
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Remmevej 36, 7430 Ikast
Sekretariat: 9725 2009
info@ikastgolfklub.dk
www.ikastgolfklub.dk
Penha Longa med sine mange bunkers er designet af Robert Trent Jones jr.

