Golfbanen op Curaçao

Het heerlijke weer van Curaçao zorgt voor een ideaal golfklimaat. Geniet van een potje golf op
een van onze uitstekende golfbanen.
Curaçao Golf & Squash Club
9- hole golfbaan
Tel:
+(5999) 737-3590
E-mail: cgsc@caribonline.net
Blue Bay Golf & Beach Resort
18-hole golfbaan en resort
Tel:
+(5999) 868-1755
E-mail: info@bluebaygolf.com

Op 1 januari, 2010, openende de deuren van het Hyatt Regency Resort en het Curaçao Golf
Resort, Spa&Marina.. Naast alle bedenkbare luxe, biedt heeft het resort een18-holes golfbaan
ontworpen door de bekende Pete Dye.

Golf on Curacao :
Golf Clubs

* Blue Bay Golf (18 holes)
* Curacao Golf Club (9 holes)

Blue Bay Curacao Golf :
Blue Bay is een zeer opwindende links course, met holes die boven de steile rotswanden
liggen en andere die door de oude plantage lopen. De 18 holes baan heeft een AAA
Championship Ranking. Experts menen zelfs dat Blue in de mondiale top 50 thuishoort.
Landhuis Blauw
Telefoon:
+(599 9) - 868 17 55
E-mail : golftime@curacao-travelguide.com
Op het eerste gezicht is de golfbaan van Blue Bay vooral bijzonder door haar looks: de
ligging aan de Caribische zee, de mooie uitzichten en de tropische natuur langs de
fairways.
Maar wie verder kijkt ziet een golfbaan met inhoud, een golfbaan waarop golf
uitdagend en verrassend is voor spelers van elk niveau.
Dit is te danken aan het ontwerp van William ‘Rocky’ Rocquemore, die de grillige
natuurlijke omgeving optimaal heeft benut. Hoogteverschillen, rotspartijen, zand en zee
bepalen het beeld. Zo vereist de befaamde hole 5 dat u een flink stuk over de zee heen
slaat.
Dit alles in een klimaat dat u in staat stelt om het hele jaar door te spelen.
Golf bij Blue Bay is een must op Curaçao.
•
•
•
•
•

Professionele golfbaan met 18 holes en par 72
Totale lengte ruim zes kilometer
Mooie setting langs de Caribische zee
‘Pay & Play’, dus geen lidmaatschap en GVB vereist
Driving range, lessen en clinics bij de Blue Bay Golf Academy

•
•
•

Regelmatig toernooien en leuke events
Gezellig clubhuis
Goed gesorteerde Pro Shop

The Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort - Naar eigen zeggen zal een ronde lang de
18 vlaggen een enorme indruk achterlaten bij de golfliefhebbers die deze baan lopen.
Golfexperts zijn dan ook van mening dat deze baan behoort tot de beste 50 van de
wereld. Vreemd is het dan ook niet dat deze baan beschikt over een AAA
Championship Ranking.
www.bluebaygolf.com
Curacao Golf & Squash Club :
Tourists and non-members can only golf at this 9-hole course from 8 am until noon.
Fridays through Wednesdays, and Thursdays from 10 am to dusk.
Wilhelminalaan 11, Emmastad
Phone:

+(599 9) 737 35 90

Het kan natuurlijk niet anders of deze snelgroeiende sport kan ook op het
prachtige Curacao wordt beoefend: Golf. Het eiland herbergt in totaal twee
banen. Een van 18 holes en een van 9 holes.
Beide banen bieden veel golfplezier en uitdaging voor zowel de beginnende als
voor de gevorderde speler. Geniet van een rondje golf midden in de prachtige
natuur van Curacao!

Curaçao Golf and Squash Club - Ooit een bal over cactussen moeten chippen?
Op de baan van Curaçao Golf and Squash Club kan het zo maar gebeuren. De
baan telt in totaal negen uitdagende holes. Opgelet: toeristen en niet-leden zijn
voornamelijk welkom tussen 8 uur 's ochtends en het middaguur.

