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Auteur: F. Gschwind 

Op uitnodiging van de IAGTO, de International Association for Global Tour Operators, heeft Golftrip4u 
in april 2016 een verkenningsreis gemaakt naar de Toscane in Italië. Behalve mijn afvaardiging uit 
Nederland bestond het totale IAGTO gezelschap uit een tiental touroperators uit Noorwegen, Zweden, 
Finland, Estland, Duitsland en Tsjechië. Een mooi internationaal gezelschap! Tijdens deze reis hebben 
wij een tweetal golfresorts bezocht te weten het Argentario Golf Resort & Spa en het Terme di Saturnia 
Spa & Golf resort.  

Op de eerste dag werden wij bij aankomst op de 
luchthaven van Rome (Fiumicino) opgewacht door onze 
chauffeur Kristiaan, die ons vakkundig met een minibus 
vervoerde naar het Argentario Golf Resort & Spa. Dit resort 
ligt in de nabijheid van Porto Ercole op een schiereiland in 
het zuiden van de Toscane, nabij het plaatsje Orbetello in 
de regio Maremma op ca. 1,5 uur rijden vanaf de 
luchthaven. 

 Het Argentario resort ziet er bij aankomst aan de 
buitenkant niet zo spannend uit, dit bleek echter onjuist te 
zijn. Na binnenkomst blijkt dat het hotel op een heuvel 
gebouwd is waardoor je binnenkomt op de hoogste 
verdieping. Het gebouw heeft in totaal vier lagen en alle 
lagen hebben een fantastische uitzicht op de golfbaan. Het 
Argentario resort is een heel modern luxe vijf-sterren 
resort met in totaal 72 kamers en conferentie 
mogelijkheden. Daarnaast bezit het resort over 
uitstekende wellness faciliteiten met diverse  
gezichtsbehandelingen en massages. Ook ontbreekt een 
verwarmd binnenzwembad niet voor de koude dagen en 
een buitenzwembad voor warme dagen. 

De slaapkamers zijn modern ingericht en voorzien van een 
groot ligbad, (regen)douche, een royaal 2- persoons bed, 
TV met vele satellietzenders en een minibar. Ook een 
gratis snelle wifi verbinding ontbreekt niet. Tevens heeft 
elke kamer een ruim privé terras (12 m2)  met een ligbed 
en een tafel met stoelen. 

Na een hartelijke ontvangst door Laurent Coppini, de sales 
manager, werden wij naar het Dama Dama restaurant 
geleidt voor een ‘lichte’ lunch: een heerlijke 
Tomaat/Mozzarella salade gevolgd door een pasta 
maaltijd en een dessert met een espresso. Natuurlijk werd 
meteen een heerlijke  witte wijn uit de omgeving 
uitgeprobeerd. 
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Na de lunch volgde een inspectie door het resort waarbij alle beschikbare kamertypen bekeken 
werden, de conferentie mogelijkheden (tot 200 personen) doorgesproken werd en verder de Espace 
wellness center en als laatste de fitness ruimte bezocht werden.  

Daarna volgde een heerlijke golfers back massage en werd gerelaxt in het wellness center. De dag werd 
uiteindelijk afgesloten met een heerlijk 4-gangen diner en  een afzakkertje in de bar. 

De 2de dag begon met een uitgebreid ontbijtbuffet waar 
werkelijk niets aan ontbrak. Daarna 18 holes golf op de 6,2 
km lange / par 71  Argentario golfbaan: mooie 
vergezichten over het schiereiland en de Middellandse 
zee, strakke fairways met volop olijfbomen en goede 
greens. Een doordacht gameplan is nodig om op deze baan 
goed te scoren. Na afloop een lichte lunch op het terras 
van de clubhuis met een mooi uitzicht over de baan. De 
zinsnede “leven als een god in Frankrijk” was voor ons 
omgedoopt tot “leven als een god in de Toscane”. Het golf,  
de rust, het gezelschap en de heerlijk lunch was hemels! 

Na de lunch stond een bezoek aan Olijfolie fabriek La 
Bottega dell Olio op het programma. Het productieproces 
van de olijfolie werd toegelicht en er was ruimschoots tijd 
ingeruimd voor een proeverij. Vervolgens werd het plaatsje 
Capalbio bezocht: een authentiek dorpje op een hoge berg 
met mooie vergezichten over het Toscaans landschap. Na 
even nog het Argentario strand van het schiereiland 
bezocht te hebben  werden we weer naar het hotel 
gebracht om deze intensieve dag met een diner af te 
sluiten.  

De derde dag stond in het teken van een transfer naar onze 
volgende bestemming: het vijfsterren Terme di Saturnia 
Spa & Golf resort nabij het plaatsje Grosseto. Dit resort ligt 
meer in het binnenland en bevindt zich op ca. 1 uur rijden 
van Argentario. Waar het Argentario resort een heel 
modern luxe hotel heeft, heeft het Terme di Saturnia hotel 
een authentiek Toscaanse uitstraling met dito inrichting. 
Eye catchers van dit resort zijn het thermen zwembad met 
een temperatuur van 37 graden (!!), de zeer uitgebreide 
wellness faciliteiten en het met een Michelin ster 
bekroonde Ristorante All’Acquacotta. Naast dit restaurant 
heeft het resort nog het traditioneel restaurant Aqualuce 
waar ontbijt, lunch en avondeten geserveerd wordt. Na 
een heerlijke lunch, geserveerd aan het thermen 
zwembad, was er voldoende tijd voor ons om te genieten 
van de zon en het zwembad. 
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Aan het einde van de dag werd nog tijd ingeruimd voor 
een bezoek aan het wellness center en werd de dag 
afgesloten met een uitgebreid diner in het restaurant 
Aqualuce. 

Na genoten te hebben van een goed en uitgebreid 
ontbijtbuffet, vertrokken wij op de vierde dag van onze 
studiereis naar de 18-holes golfbaan van het resort. Deze 
golfbaan heeft zeer goede oefenfaciliteiten en ligt mooi 
in het Toscaans landschap. We hadden geen spijt van 
onze buggy’s in de baan, want deze golfbaan ligt in een 
behoorlijk heuvelachtig landschap. Ook op deze baan is 
goed coursemanagement een voorwaarde om goed te 
kunnen scoren. Het is een heerlijke baan en rustig 
gelegen waardoor je ruimschoots de tijd kunt nemen om 
van de natuur en het landschap te genieten. Het golfen 
werd afgesloten op het terras van de 19de hole met een 
heerlijke Italiaanse lunch, geserveerd met  lokale wijnen. 

Na de lunch volgde een inspectie ronde met langs de 
faciliteiten van het resort: langs de verschillende 
kamertypen en het groot wellness center.  Ook werd nog 
de omgeving verkend en met name het dorpje Pitigliano.  
Een pittoresk dorpje met een lange historie waar je het 
gevoel bedruipt dat de tijd heeft stil gestaan. Ter 
feestelijke afsluiting van ons bezoek werd ons een 
culinair viergangen diner aangeboden en wij konden 
alleen maar concluderen dat de keuken op het resort van 
een uitstekende kwaliteit is.  

Na vier intensieve dagen was het de vijfde dag tijd om 
voldaan huiswaarts te gaan. De transfer tijd door het 
Toscaans landschap richting de luchthaven bedroeg 1,5 
uur. Eindconclusie is dat wij als touroperators zeer onder 
de indruk waren van de twee bezochte resorts. Beide 5-
sterren resorts vormen een perfecte combinatie om 
tijdens een vakantie te bezoeken, vooral omdat ze 
enorm in stijl en inrichting verschillen. En natuurlijk 
liggen beide resorts in een fantastisch regio: 
mogelijkheid voor een stedenbezoek aan Rome, Siena of 
Florence, strand aan de Middellandse Zee op rij-afstand, 
heerlijk Italiaans eten met bijpassende lokale wijnen en 
‘last but not least’ golfen op de bijbehorende mooie en 
uitdagende golfbanen. Al met al top twee golfresorts die 
wij iedereen kunnen aanraden!  


