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Verslag studiereis Fuerteventura, Spanje – maart 2017 

 

Fuerteventura is het op één na grootste eiland van de Canarische Eilanden. Het eiland heeft een 
vulkanische oorsprong. In het glooiende landschap is nog duidelijk te zien hoe de lavastromen de 
heuvels en bergen gevormd hebben. Fuerteventura heeft een ongerepte natuur en kent meerdere 
natuurparken die ieder iets eigens hebben, zoals het uitgestrekte Parque Natural de Corralejo. 
Duizenden jaren aanvoer van kleine beetjes Saharazand vanuit Afrika hebben tientallen vierkante 
kilometers aan zandduinen gevormd. Fuerteventura wordt ook wel het woestijneiland genoemd. 
Het eiland kent minder massatoerisme, en biedt dan ook meer rust en ruimte dan bijvoorbeeld 
Gran Canaria of Tenerife. Op Fuerteventura kan je het hele jaar rekenen op een aangename 
temperatuur. Het aantal dagen waarop de zon niet schijnt is op Fuerteventura vrij klein, dat maakt 
het tot een ideale golfbestemming. Je kunt het gehele jaar golfen onder ideale weer-
omstandigheden (gemiddelde temperatuur van 22 º C). Een element waar je wel rekening mee 
moet houden is de wind, die soms vrij sterk kan zijn. Het eiland is hier zelfs naar vernoemd: 'fuerte 
ventura' = sterke wind. 

Wij bezochten op Fuerteventura de (bad)plaats Calete de Fuste, een golflocatie met een drietal 
hotels en een tweetal golfbanen op slechts een kwartier rijden vanaf de luchthaven.  

 
De hotels 

De hotels die wij bezochten hebben een 4- of 5-sterren waardering. U kunt dan ook een hoog luxe- 
en comfortniveau verwachten. De faciliteiten en -voorzieningen van de hotels maar ook de vele 
mogelijkheden in de nabije omgeving, maken de locatie ook geschikt voor niet-golfliefhebbers. 
Ideaal wanneer u met een gemengd gezelschap reist.  

Midden op de Fuerteventura Golf Course ligt het Elba Palace Golf 
& Vital Hotel*****. Dit hotel is gebouwd in de karakteristieke 
koloniale Canarische stijl. In het hotel is veel hout verwerkt, er zijn 
mooie houten balkons en het in een carré gebouwde hotel 
beschikt over een ruime, beschutte patio met palmbomen en 
planten. De patio wordt zodra het kan als restaurant gebruikt, 
zodat u in de open lucht kunt dineren onder begeleiding van piano-
muziek. Met 60 kamers is het een kleinschalig hotel. Hotel Elba 
Palace Golf is stijlvol, luxueus en ademt een rustige sfeer uit. 

Elba Palace Golf & Vital Hotel***** 

Aan de kust, op slechts 5 minuten afstand van de golfbanen bevinden zich het Elba Carlota Beach 
& Convention Resort**** en het Sheraton Fuerteventura Beach, Golf & Spa Resort*****. 

Het Elba Carlota is een modern 4-sterren hotel en het Sheraton Fuerteventura is een gezellig en 
sfeervol 5-sterren strandhotel. Beide hotels beschikken over een ruime tuin met meerdere 
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zwembaden en ligbedden. De tuin van beide hotels komt uit op de wandelpromenade langs de 
kust. De wandelpromenade komt aan de ene kant uit op een baai met zandstrand en leidt aan de 
andere kant naar een winkelcentrum met bars en restaurants. De wandelpromenade loopt voor de 
liefhebbers langs de kust naar het volgende dorpje (Costa de Antigua) en is ca. 5 kilometer lang.  

Het zijn beiden goede hotels met prima faciliteiten. De kamers in het Sheraton Fuerteventura zijn 
ruimer en luxer van opzet dan de kamers in het Elba Carlota hotel. Daarnaast beschikt het Sheraton 
over meerdere restaurants en een luxe Hesperides Thalasso spa, waar diverse soorten massages 
en behandelingen mogelijk zijn.  

Elba Carlota Beach****             Sheraton Fuerteventura***** 

 
De golfbanen 

De Fuerteventura Golf Club is de oudste golfbaan van het eiland. Het is 
een gemoedelijke baan, dicht bij zee. De eerste 10 holes lopen in de 
richting van de zee, waardoor het uitzicht voor een groot deel van het 
spel op de Atlantische Oceaan is. De holes liggen in een groot landelijk, 
vrij vlak, terrein dat wordt afgewisseld door waterpartijen, bunkers en 
palmbomen. De baan is goed onderhouden en prima bespeelbaar voor 
golfers van ieder niveau. 

Bij de aanleg van Golf Club Salinas de Antigua is de 
oorspronkelijke vegetatie van het eiland gebruikt. Zo heeft de 
baan woestijnachtige zones, bunkers van vulkanisch zand maar 
ook enkele meren. De waterhindernissen komen op de meeste 
holes in het spel, evenals de zandhazards. De greens zijn groot 
en kennen veel glooiingen, de fairways zijn veelal vlak en soms 
heuvelachtig. De baan heeft veel open ruimtes, waardoor de 
richting en kracht van de wind een grote rol kunnen spelen. 

 
Eindconclusie 

Fuerteventura is door het milde klimaat het hele jaar door een ideale golfbestemming. De banen 
die wij bezochten zijn ook geschikt voor de minder ervaren golfers. De hotels aan het strand zijn 
door hun ligging en alle faciliteiten ook voor meereizende niet-golfers en kinderen een fijne plek 
om een vakantie door te brengen. Kiest u voor luxe en rust dan is het Elba Palace Golf & Vital Hotel 
een betere optie. 

De golfbanen Fuerteventura Golf Club en Golf Club Salinas de Antigua liggen naast elkaar vlak bij 
zee. Op beide banen is het een sport om de vrijwel altijd waaiende wind te bedwingen. Geen 
golfronde is daardoor hetzelfde. Het grote verschil is dat Golf Club Salinas de Antigua meer  
technischer spel vereist met de strategische waterpartijen en woestijnhindernissen. En doordat 
Golf Club Salinas de Antigua minder bomen heeft, heeft de wind nog meer vrij spel. 


