Reisimpressie Alicante mei 2018
Een shortbreak bezoek aan de Costa Blanca klinkt als een toeristisch
uitje, maar dat viel reuze mee! Alicante is een mooie stad en was
tijdens ons bezoek vooral in trek bij de Spanjaarden die zelf een
weekend aan de kust wilden doorbrengen.
Wij verbleven in Hotel Alicante Golf**** aan de rand van Alicante
stad. Het hotel is een traditioneel Spaans hotel, zowel qua bouwstijl
als inrichting. Het hotel, onze kamer en de faciliteiten waren verzorgd
en schoon. Het hotel beschikt over een binnen- en buitenzwembad,
een wellness & fitness ruimte en een padelbaan. Desalniettemin is
wel zichtbaar dat het hotel en de faciliteiten toe zijn aan een
opknapbeurt (onderhoud en vernieuwing) om 4-sterren waardig te
blijven.
De ligging van het hotel is ideaal: 10 minuten lopen naar het strand
(Playa de San Juan) en enkele minuten lopen naar een tramlijn die
naar Alicante (ca. 10 min. met de tram tot het centrum van de stad)
of richting Benidorm gaat. Het hotel ligt op slechts 20 minuten rijden
van de luchthaven van Alicante.
De brede boulevard langs Playa de San Juan is kilometers lang en
nodigt uit tot een wandeling of een fietstocht langs het strand. Er is
genoeg te zien en er zijn gezellige restaurantjes en barretjes.
Het hotel ligt in een mooie tuin die overgaat in de golfbaan “Alicante Golf”.
Vanaf het hotel is het slechts enkele minuten lopen naar het clubhuis.
Desgewenst wordt een buggy in de parkeergarage van het hotel klaargezet
waardoor zelfs een wandeling naar het clubhuis niet nodig is.
Wij kozen ervoor om de baan te voet te verkennen. De golfbaan is vrij vlak,
maar wel lang. De golfbaan ligt midden in een bebouwd gebied, de diverse
holes worden gescheiden door wegen die je moet oversteken of waar je
door middel van een tunnel onderdoor geleid wordt (wij hebben nog nooit
zoveel tunnels op een golfbaan gezien). Daardoor is de afstand tussen de
holes vrij lang. Wat ons betreft is een rondje overigens prima lopend te doen.
De Alicante golfbaan is ontworpen door Severiano Ballesteros met een
bijzonder indeling: 6 holes par-3, 6 holes par-4 en 6 holes par-5. De holes zijn
vrij overzichtelijk, maar worden uitdagend doordat op veel, maar liefst 12
van de 18, holes water in het spel is. Smalle en brede fairways wisselen
elkaar af.
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De golfbaan heeft twee kenmerkende bijzonderheden, een vijver in de vorm van een “S” rondom hole
9 (designers signature) en op hole 14 een opgraving van een Romeinse ruïne (villa “Ferrer”, een Spaans
landhuis). Hier moet je overheen spelen om de green te bereiken.
Bij de start van onze ronde was het vrij druk bij de koffiebar naast de oefenfaciliteiten en hole 1. Tijdens
onze ronde hebben we echter geen drukte meer ervaren (geen oponthoud gehad). Het weer was
fantastisch, de scores helaas iets minder. Het clubhuis is groot en voorzien van alle gemakken. Doordat
er een communiefeest gehouden werd hebben we geen goed beeld kunnen krijgen van de service ter
plekke.
Voor de combinatie golf en het bezoeken van een interessante stad, is het hotel een perfectie locatie
en uitvalsbasis.
Mocht u naar Alicante gaan, breng dan zeker een bezoek aan de Castillo de Santa Bárbara. Het kasteel
(9de-eeuws) is mooi om te zien, maar ook het uitzicht over de stad en de zee is geweldig. Het kasteel
ligt namelijk op de 166 meter hoge berg Benacantil).
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