16

REISE OG FRITID

B Y A V I S A T Ø N S B E R G 18. juni 2014

Det søte liv i

Las Colinas Golf & Country
Club ligger knappe timen
fra flyplassen i Alicante.
Hva som venter? En av
Spanias mest anerkjente
golfbaner, tennisbaner
og rovfuglsafari på The
International School of
Falconry. Pluss moderne ferieleiligheter og
asurblått hav i kystbyen
Campoamor, selvsagt.
ANN-SOPHIE STENE tekst og foto

Las Colinas Golf Residences
består av moderne 2- og
2-romsleiligheter og villaer
med utsikt over naturområder
og golfbanen signert Cabell B.
Robinson. Her bygges det ut,
istedenfor ned slik det gjøres
andre steder i Spania. Med
svømmebasseng, tennisbaner,
turstier og treningssenter har
gjestene nok av aktiviteter å
velge mellom. Men golfbanen er selve hjertet av stedet.
Den åpnet i 2010, og tilhører Troon Golf, som er verdens
største managementselskap
for golfbaner. Dermed er den
også i eksklusivt selskap med
både Turnberry i Skottland og
Lofoten Links i Norge.
Siden 2011 har Europatouren
avholdt andre runde av
Q-school på nettopp Las
Colinas – ikke minst på grunn
av de seks sjøene som krever
ekstra skjerpings av spillerne
på syv av hullene. Foruten det
byr banen alle slags spillere opp
til dans. En lengde som spenner
fra 4.700-6.400 meter, varierte
utfordringer, dype bunkere og
et design som inviterer nybegynnere til å unngå de største
fellene, trekker helt klart opp.
Hull 14, signaturhullet, er det

FAKTA

Costa Blanca
Las Colinas Golf &
Country Club
Ligger hhv 78, 55 og 15 kilometer fra byene Alicante,
Murcia og Torrevieja
Historiske byer i nærheten:
Orihuela, Elche og Cartagena
Fasiliteter og aktiviteter:
18-hulls mesterskapsbane, The
International School of
Falconry, treningssenter, sykkelutleie, aktivitetsklubb for
barn, dykkerskole, 2 restauranter, ballongturer, vingårdbesøk, Beach Club.

Slik kommer
du deg dit
Flyselskapene Norwegian og
Ryanair flyr Torp-Alicante fem
ganger per uke.
www.norwegian.no

Overnatting
Til leie: 2-3 roms fullt utstyrte
leiligheter og villaer av høy
standard med terrasse eller
hage. Svømmebasseng, parkering og 24-timers vaktservice.
Også boliger til salgs.

Golfbanen
18-hullsbane, par 71, styres av
Troon Golf.
Designer: Cabell B. Robinson
5 tee-steder: Sort tee 6.377 m,
rød tee 4.615 m.
Fasiliteter: 9-hulls Pitch &
Puttingbane, driving range,
puttinggreen
Handicapbegrensning: Menn
28, kvinner 36.

eneste som tvinger enhver over
vann. Dermed er det også de
aller fleste spillerne forunt å
trekke inn i det vakre klubbhuset tørrskodd etter endt runde.

Midt i blinken på hull 19
Klubbhuset på Las Colinas Golf
& Country Club har flere funksjoner. Det er her feriegjestene
finner resepsjon og frokostsal,
mens den innholdsrike proshopen, baren og de 2 restaurante-

Yogaferie i Italia
Aktiv ferie i unikt kloster i Umbria. Klassisk yoga.
Passer for alle! Erfarne, norske yogalærere gir grundige
instruksjoner. Hit kommer folk tilbake – igjen og igjen.

Mer
velvære og
energi!

3.–10. juli. Sommerferie med yoga
31. juli – 7. aug. EKSTRA sommerferiekurs med yoga
25. sept.–5. oktober. Høstferie med yogauke + 3-dagers fjelltur
9.–16. oktober. Senioryoga for smidighet og velvære!

ne er åpne for alle som stikker
innom. Gjennom hele våren,
sommeren og høsten myldrer
det av liv på uteserveringen.
Den ligger bare noen meter fra
tee på hull 1 og 10, greenen på
hull 9 og byr på super utsikt
over hele hull 18 som bader
i ettermiddagssol. I tillegg til
tradisjonelle fisk- og kjøttretter
på menyen, har stedet ett ekstra
ess i ermet: Enso Sushibar som
serverer fabelaktige, japanske
kreasjoner på meget høyt nivå.

Falkoner for en dag
Midt mellom klubbhuset
og ferieleilighetene ligger
The International School of
Falconry. Etter en introduksjon av imponerende hauker,
ugler, falker og ørn, byr eierne
Rubén Carrasco Soto og José
María Alba Soto de besøkende på turgåing med selskap av
utvalgte rovfugler. Og dette er
en opplevelse både små og store
definitivt bør få med seg under
et opphold på Las Colinas: Ikke
bare stuper falker ned fra himmelen og snapper til seg ferskt
kjøtt fra hendene våre (som vel
og merke er behanskede) – man
får seg en fin spaserturtur gjennom det prærielignende landskapet også.

Insektshotell på Casa Sicilia
Costa Blanca er like kjent for
sine gode vindruer som de er for
sitron- og appelsindyrking, og
Las Colinas arrangerer turer til
vingården Casa Sicilia hvor de
har rullet tønner siden år 1707.
Her foregår det guideturer med
innlagt tapasservering og vinsmaking – et trivelig avbrekk for
den som er vitebegjærlig når
det gjelder regionens spesialiteter innen både mat og drikke.
Det sjarmerende stedet eies av
84-årige Don Joaquin Arias, og
guiden vår hevder han beskriver vingården som en elskerinne - et prosjekt han elsker men
uten tvil taper penger på. Og
det berømte insektshotellet?
– Vi har drevet økologisk
siden 1984, og sprøyter ikke
vinrankene. Derimot lurer vi
de kvinnelige insektene til å
holde seg på et begrenset område som de lokker flest mulig
mannlige insekter til med
feromonene sine. Vi kaller det
«Innsektshotellet» vårt!

Hete dager i Campoamor
Komfortable rom og deilig mat/vin. Opphold, mat, vin og utﬂukter er inkludert.
Vi henter deg på ﬂyplassen i Roma. Påmelding nå. Begrenset plass.

Se www.yogasenteret.com eller ring 92 25 40 60

SUSHI Den ene av restaurantene på Las

Kystbyen Campoamor ligger
bare noen minutter kjøretur fra
Las Colinas, og de 21.600 innbyggerne har et fint utvalg av

SPESIELT Det å få prøve seg som falkoner er en opplevelse utenom det vanlige
kafeer, fortausrestauranter og
småforretninger. Det asurblå
havet frister til bad langsmed
hele, men kanskje ekstra mye
på stranden La Glea der Las
Colinas Beach Club venter golfresortens gjester. Stikkord er
svømmebasseng, barnebasseng,
en stor solterrasse, bar, enda en
Enso sushibar og forfriskende
utsikt over middelhavet. Med
palmer som duver i vinden i
bakgrunn. Direktøren på Las
Colinas, Cristobal Guerrero,
sier:
– På Las Colinas Golf &
Country Club har vi statistisk
sett 320 soldager i året. Men en
av Europas flotteste golfbaner,
flotte måltidsopplevelser, et
bredt aktivitets- og kulturtilbud
pluss fenomenal overnatting –
det har vi garantert 365!
red@byavisatonsberg.no
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2 netter på Norsjø Hotell, Tur med MS Telemarken fra Akkerhaugen til Lunde, 2 frokoster, 3 lunsjer, 2 middager, besøk på Lerkekåsa Vingård og Uppigard Natadal, Bussreisen

3 dager kr 3 990,-

Colinas har spesialisert seg på avanserte sushi

as en beach club for gjestene sine

TRIVELIG På den trivelige vingården Casa Sicilia har det vært produsert vin siden

Båt Larvik - Hirtshals t/r. 3 netter på Kryb i Ly Kroen
(svømmebasseng på hotellet) Entre til Løveparken og
Legoland. 4 frokoster, 3 middager og 1 lunsj, Bussreisen

år 1707

Voksne kr 4 590,- Barn t.o.m 12 år kr 2 990

Bli med til den fantastiske blomsterøya på Sør Hidle utenfor
Stavanger. 4 frokoster, 5 lunsjer 4 middager, Overnatting i
Egersund, 2 x Stavanger og Hovden Båttur på Lysefjorden,
Vi kjører Nordsjøveien, Gloppestadura, Byrkjedalstunet

5 dg kr 6 950,-

En deilig avslappende tur til Mayerhofen i Zillertal, Østerrike. Båt Oslo - Kiel t/r. 7 netter meget gode Hotel Neue Post
i Mayerhofen. Utflukter til Kufstein og kanskje verdens
største friluftsorgel. Innsbrück med rundmaleriet. Achensee
med båttur og damptog Tur med Gletcherbahn til Hintertux
nesten 3000 m.o.h. 1/2 pensjon + 3 lunsjer. Hotellet har
svømmebasseng. Stort friluftsbad rett ved hotellet

12 dager kr 13 900,-

Lofoten er fjell og tinder, storhav og lune viker, strender
og store uberørte landområder. Lofoten er sol til frokost,
storm til middag og havblikk til kvelds. Vi kjører E-6
nordover og hele RV 17 langs Helgelandskysten på hjemturen. 10 frokoster, 8 lunsjer og 10 middager. Båttur inn
Trollfjorden.. Fantastiske naturopplevelser - vi bor i verdens vakreste land!!

11 dager kr 15 900,Andre turer
28/6
31/7
7/8
13/8
24/8
31/8
17/9
1/10
8/10
23/10
28/10
1/11

UTFORDRINGER På mesterskapsbanen venter flust av varierte utfordringer

Bornholm 6 dg 28 juni kr 8 950
Rosefestival Fyn 4 dg kr 5 990,Røros 4 dg kr 5 990,Vinfestival i Rüdesheim 8 dg kr 9 400,Hamburg og Bremen 6 dg kr 7 600,Ungaren Balaton 13 dg kr 14 900,Toss de Mar 15 dg kr 14 990,Berlin 6 dg kr 6 950,-.
Kroatia Dalmatia 15 dg kr 16 500,Oktoberfest i Bremen 5 dg kr 6 300
København 4 dg kr 3 990,Praha 7 dg kr 7 990,-

