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Klantervaring Fuerteventura maart 2017 
 
Mede op aanraden van Golftrip4u hebben wij een 8-daagse reis 
geboekt naar het vijfsterren Elba Palace Golf & Vital hotel op 
Fuerteventura. Bij aankomst op het vliegveld stond er keurig een 
transfer busje te wachten die ons binnen 15 minuten had 
afgezet bij het hotel. 
 
Uitstekende ontvangst bij de receptie van het luxueuze hotel 
met glaasje bubbels en keurige uitleg over de gang van zaken 
gekregen. Bagage was reeds op de kamer gezet, waardoor wij 
eerst nog geheel op ons gemak konden genieten van de uitgebreide a la carte menu’s die het hotel 
(inclusief) op de kaart heeft staan. Vis, vlees of vegetarisch als a la carte menu met tevens een 
uitgebreid salade- en nagerechten buffet. 

 
Bij binnenkomst in onze kamer stond er een zeer aangename verassing te wachten in 
de vorm van een werkelijk prachtig bloemstuk die ons door Golftrip4u was 
aangeboden vanwege het feit dat wij in die week onze trouwdag vierden. Kamers zijn 
keurig schoon, luxe en goed onderhouden. Uitzicht van onze kamer was direct op de 
green van hole 9, met zeezicht.  
 
Ontbijt buffet was perfect en meer dan voldoende voor elk wat wils. 

 
De Fuerteventura golfbaan is zeer uitdagend en naar mijn 
mening ook zeer terecht dat hier in 2004 het Spaans Open was 
gehouden. Veel smalle fairways, vaak verraderlijke wind van 
stevig tot stormachtig. Maar dat maakt juist de baan zeer 
aantrekkelijk, het dwingt je tot de juiste clubkeuzes. Baan is 
overwegend vlak waardoor deze goed met trolley te lopen is. 
Enig minpunt: er is slechts 1 toiletgroep bij hole 14. Een extra 
toilet voorziening bij hole 4 zou zeker een uitkomst zijn.  
 
Na het golf kun je nog uitstekend van een drankje en/of lunch 
nagenieten op het terras bij het clubhuis. 
Op de laatste dag nog heerlijk een 18 holes rondje kunnen 
spelen. Het was voor het hotel geen enkel probleem dat wij 
(zonder extra kosten) nog langer op onze kamer bleven om nog 
even te douchen en op ons gemak omkleden. 
 
De transfer stond keurig op tijd bij de ingang van het hotel te 
wachten, waarna wij wederom keurig werden afgezet bij het 
vliegveld. 
 
Afsluiting van een fantastische golfvakantie op een golf-accommodatie die wij iedereen aanraden een 
keer op te nemen op hun ‘To Do’ lijst. 
 
Wim en Beppie van Stuijvenberg 
 


