Bezoekverslag Macdonald Monchique Resort & Spa, Portugal - april 2017

Wat direct opvalt onderweg en bij aankomst is de prachtige
ligging van het 5 sterren MacDonald Resort & Spa. Het is
trapsgewijs gebouwd (3 onderling verbonden gebouwen)
tegen een berg van het Monchique gebergte in de Algarve
(Portugal) vlakbij het pittoreske bergdorpje Monchique.
Volg je de weg verder langs het hotel dan kom je uit op het
hoogste punt van het gebergte Bij helder weer heb je vanaf
dat punt een geweldig uitzicht o.a. over de Atlantische
Oceaan.
Het inchecken gaat snel en gemakkelijk en gelukkig loopt er een
personeelslid (kruier) mee die je naar de kamer brengt anders is het lastig
om de kamer te vinden, zeker als je er voor de eerste keer bent. Eenmaal
aangekomen op de kamer voel je je direct thuis: een grote zitkamer met
keuken en een aparte slaapkamer met badkamer en suite. Luxe en zeker
5 sterren waardig.
Goed om te weten dat alle kamers gelijkwaardig zijn,
enkel het uitzicht verschilt, de zgn. Panorama suites
kosten iets meer omdat deze een schitterend vrij uitzicht
hebben met een fraai zonneterras. Op de kamer heb je
de beschikking over een volwaardige keuken dus kun je
indien gewenst zelf voor het eten zorgen. Ook staat er
een waterkoker voor de thee en een Nespresso apparaat
voor de koffie, bij aankomst liggen er tevens een aantal
koffiecups en theezakjes klaar.
Het ontbijt is gewoon goed en prima voor elkaar, o.a.
lekkere verse koffie en genoeg keuze aan broodjes, beleg,
yoghurt, vers fruit etc. Het hotel heeft 3 verschillende
restaurants, een pizzeria, een casual eetcafé en een culinair
restaurant welke onlangs een prestigieuze award heeft
ontvangen en een Michelin ster waardig is.
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De Spa in het hotel staat bekend om zijn schoonheidsbehandelingen, massages, sauna en het heerlijke verwarmde
binnenzwembad.
Er zijn tevens 2 buiten zwembaden (niet verwarmd). De een
aansluitend bij de Spa, de ander gelegen bij het onderste gebouw
dat voornamelijk gebruikt wordt voor gezinnen met kinderen.
Het hotel biedt dagelijks een activiteitenprogramma aan met
daarbij een aparte kidsclub.
De activiteiten bestaan o.a. uit fietsen (deze kunnen worden
gehuurd bij de receptie, van elektrisch tot mountainbike),
wandelen, mediteren, sporten in de gym. In de zomer rijdt er op
vaste tijden een shuttlebus van het hotel naar het strand (ca. een
half uur rijden).
Voor golfers is het natuurlijk interessant om te weten welke
golfbanen in de buurt liggen. De dichtstbijzijnde golfbaan is de
Morgado Golf Course die op ca. 15 autominuten van het hotel
ligt. Wij hebben zelf op de Boavista Golfbaan in Lagos gespeeld.
Vanwege de harde wind op de dag van spelen is deze moeilijk te
beoordelen, maar een topbaan is het zeker niet. Grootste nadeel
van deze baan is dat de (vakantie)woningen pal naast of op de
baan zijn gebouwd. Tevens hebben wij op Espiche Golfbaan in
Lagos gespeeld, een jonge maar prachtige, natuurlijk aangelegde
golfcourse met mooie holes, goed onderhouden en een gezellig
clubhuis.

Resumerend, het Macdonald Monchique Resort & Spa is een absolute aanrader voor golfende stellen
die op zoek zijn naar een rustige en luxe vakantie. Ons advies is overigens om een auto te huren om
naar de golfbanen te rijden.
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