
4golf 4golf 4golf4golf 4golf 4golf 4golf 4golf 4golf 4golf 4golf 4golf 4golf 4golf 4golf

28

Prijs p.p. € 435,- 
(periode  01/11 - 18/12/2016 & 02/01 - 28/02/2017)

de oudste thermische baden van Europa en 
een belangrijk centrum voor keramiek. Verder 
sportactiviteiten als duiken, zeilen, kayak varen, 
roeien, windsurfen, tennissen, voetbal en fietsen.

De townhouses beschikken over een flatscreen 
met internationale kanalen, telefoon, safe, 
adapter voor een laptop, jacuzzi, haardroger, 
open haard, eethoek, airco, privé terras met zitjes 
en zwembad. Verder een vaatwasser, koelkast, 
vriezer, oven, microwave, nespresso machine, 
toaster, mixer, jus d’orange pers en de meeste 
kamers beschikken over een barbecue. Kortom 
alles wat een verwende golfer zich kan wensen.
 
Golf: Last but not least een fantastische golfbaan, 
met geweldig mooie afwisselende holes en 
adembenemende uitzichten over de lagune van 
Obidos en de Atlantische Oceaan. 
Hole 17 en 18 bieden een van de meest specta-
culaire finishing holes, die je in Europa zult 
kunnen vinden. Een absolute aanrader deze 
prachtige baan!

Een uniek project, waarbij drieëntwintig top 
architecten met eigentijdse architectuur diverse 
huizen en appartementen op zeer eigentijdse 
nieuwe manier laten integreren in een 
 magnifieke nieuwe golfbaan met fantastische 
uitzichten over de Atlantische Oceaan en 
aangrenzende baai. Bom Sucesso is slechts 10 
minuten van de prachtige, intieme Middeleeuwse 
stad Obidos met zijn meters dikke stadsmuren en 
kantelen, die zeker uw bezoek meer dan waard 
is. En voor de vis- en cultuur liefhebbers is er 
natuurlijk ook het prachtige vissersdorp Peniche 
met zijn heerlijke restaurants. De stranden van 
de Silver Coast liggen op slechts 10 minuten.
 
Caldas da Rainha heeft veel bezienswaardig-
heden en recreatie  mogelijkheden; wijngaarden, 

Portugal

Lissabon

•  7 nachten in Townhouse 4 personen logies
• 7 dagen Avis autohuur Cat. B
•  Dagelijks schoonmaak  
•  Gratis fles wijn bij aankomst
•  6 greenfees m.k.u. Bom Sucesso  

en/of Praia D’el Rey

Bom Sucesso
Resort 

Pakket Bom Sucesso Resort

Óbidos - ,,Wat een heerlijke golfbaan,’’ zegt Hans 
Visser. ,,Geweldige holes, heuvelachtig uitdagend en 
snelle greens,’’ zegt de Nederlander die met vrouw 
en kinderen op het resort verblijft. Aan de oever van 
de lagune van Óbidos ligt de vijf sterren accommo-
datie Bom Sucesso Resort. 

Bom Sucesso Resort heeft verschillende soorten villa’s 
en huizen, ontworpen door beroemde architecten. De 
villa’s zijn zorgvuldig en smaakvol ingericht en hebben 
een eigen keuken. Elke villa heeft een eigen stijl en 
gemeenschappelijke voorzieningen zoals een (eigen) 
zwembad, tuin en patio. Elke dag worden de villa’s 
schoongemaakt. Overal in het resort is WIFI. 
Het clubhuis van Bom Sucesso heeft een uitstekende 
keuken, variërend van lokale gerechten tot een uitge-
breid diner buffet. Het uitzicht van het terras op de 
golfbaan is absoluut leuk. Het continentale ontbijt is 
smakelijk en het clubhuis een mooie plek om de dag 
te beginnen. 
In de zomermaanden rijdt er een pendeldienst van het 
resort naar het strand en naar de stad Óbidos. In een 
uur rijd je van het resort naar Lissabon airport. 

Ideale plek
Behalve de PGA-golfbaan Guardian Bom Sucesso 18 
holes baan, zijn er ook een oefenbaan en een golf-
school. Het resort beschikt verder over vier tennis-
banen, twee paddle-tennisbanen en een kinderclub. 
Visser: ,,Voor mijn kinderen van acht en tien is dit de 
ideale plek. Een mooie leuke villa met ruime slaap-
kamers, een tuin en een zwembad voor de deur. We 
huren hier fietsen, golfen en tennissen.’’ 

De baai van Óbidos ligt op kleine afstand van het 
resort. De baai is bijzonder door het grote verschil 
tussen eb en vloed. Mooie zwemgelegenheid en heel 
authentiek om daar een dagje aan het strand door te 
brengen. Visser: ,,Mijn kinderen hebben de hele dag 
schelpjes en krabbetjes gezocht. De baai en strand zijn 
een experience.’’

Kleine pleintjes
Óbidos, één van de best bewaarde middeleeuwse 
vestiging steden van Portugal, ligt op korte afstand 
van het resort. Visser: ,,Een prachtig stadje met witte 
huisjes met versierde ramen, kleine pleintjes en leuke 
winkeltjes en cafeetjes. Maar voor ons gezin zijn de 
heerlijke golfbaan met geweldige holes, heuvelachtig, 
uitdagend met snelle greens en de mooie villa het 
meest belangrijk. Wij voelen ons hier thuis,’’ aldus 
Visser.

Bom Sucesso Resort: Uniek in Portugal
‘Wat een heerlijke uitdagende golfbaan’


