
Troia - Portugal blijft golfl and num-
mer één, in Europa en misschien wel 
in de wereld. Aanvliegen op Lissabon 
en er gaat een wereld voor je open. 
Ook voor een weekendje zeer de 
moeite waard. Golfbanen bij de vleet 
rondom de mooie op zeven heuvelen 
gebouwde hoofdstad. Van Oitavos 
tot Aroeira en alles wat daar tus-
sen zit. Maar ook Lissabon voorbij,  
een brug verder, ligt golfbaan Troia.  
Amerikanen vliegen speciaal naar het 
schiereiland: ,,Amazing, great golf-
course, ’’  lacht een vrolijke Ameri-
kaan met blinkend witte tanden.

Amerikanen zijn dol op de baan die 
zoveel verborgen schatten bewaart. De 
ongerepte natuur van het schiereiland 
Troia inspireerde top golfbaan architect 
Trent Jones Senior tot links golfbaan 
Troia die tot de verbeelding spreekt. 
Wie vanaf Lissabon reist neemt in 
Setúbal de Ferry naar Troia. Dagjes 
mensen, werknemers van het eiland, 
toeristen en golfers zitten graag op de 
gifgroene pont van Setúbal naar Troia. 
Met een beetje geluk springen er af en 
toe groepjes dolfi jnen uit het water die 
de ferry begeleiden.

Klein & sympathiek 
Een van de mooiste plekjes in de 
buurt van golfbaan Troia, is Hotel 
Sublime Comporta in het gelijknamige 
durpje. Het smaakvolle verscholen  
country house ligt midden in het 
ruige landschap van pijnbomen, 
kurkeiken en dennenbomen. Een klein 
sympathiek boetiek hotelletje waar elke 
verwende golfer van smult. Vogeltjes 
en krekels zorgen voor een decor aan 
buitengeluiden. Overgave is een groot 
goed op deze plek. 
De golfer die na een ronde in Troia 

Sublime Comporta terecht komt, heeft 
geluk. Alle golfproblemen glijden van 
je af. Het huis ademt stilte, creativiteit 
en sereniteit. Dit bijzondere country 
house kent prachtige decoratieve 
details. Directeur Gonçalo Pessoa 
van het hotel heeft zijn eigen stempel 
gedrukt op het organische interieur. 
De vele glazen wanden in het 
hotel hebben een horizontale tekst 
ingegraveerd: Y’re just be good to 
be true, Can’t take my eyes of you 
van Franky Valley. Het favoriete liedje 
van de eigenaar. Een robuuste tafel 
met een geschaafde boomstam als 
onderstel is zelfs ontworpen door een 
Nederlandse kunstenaar.

Fatboy
Denk ook aan de overheerlijke stralende 
bedden die na het avontuurlijke golf 
op Troia de rust bieden die je nodig 
hebt. De spieren kunnen kalm worden 
in de Turkse en stoom sauna waar thijm, 
eucalyptus bladeren en andere kruiden 
in een schaal liggen. Een dutje doen aan 
het buitenzwembad op een fatboy of 
met een boekje neerstrijken in de zitkuil 
geeft de stilte glans.  Hotel Sublime 
geeft de golfer alles wat hij wil, een 
golfbaan in de buurt waar je je tanden in 
moet zetten en een thuisbasis waar je je 
prettig voelt en verwend wordt. Onder 
andere door de kok die elke dag een 
nieuw gangen menu samenstelt.
Overigens heeft de kust van Comporta 
geweldige hagelwitte stranden. Een 
bijzonder gebied waar grote rijst en 
theeplantages die voor de kust liggen, 
doen denken aan Thailand. De stranden 
zijn groot en nog niet druk. Je kan met 
een parasolletje op het strand zitten. 
Lunch of diner doe je bij het beste 
strandrestaurant ter wereld. Want dat 
staat ook op het strand van Comporta: 

Restaurant Sal, slechts tien minuten van 
Sublime Comporta. De vis smaakt daar 
goddelijk. De zeebaars die je voor het 
diner zelf kunt kiezen heeft een heerlijke 
zuivere smaak die voor altijd in je 
geheugen blijft hangen. Het is duidelijk 
dat ‘ Sal’ een prijs heeft gewonnen, niet 
alleen Amerikanen weten het tentje te 
vinden, ook Fransen, Nederlanders en 
Russen zijn de ’s wereld beste vis op het 
spoor. 
Na rust, reinheid en regelmaat in hotel 
Sublime, is het tee time op Troia, een 
waar golfavontuur. Het begint al bij 
hole 1, een par 5 met stroke index 3. 
De smalle fairway met water aan de 
linkerkant en bos aan de rechterzijde, 
dwingen de golfer tot concentratie en 
goed coursemanagement. Een pittige 
hole ondanks dat daar de wind het 
minst ronddwaalt. De wind steekt op bij 
hole 2 waar luchtstromen boven zee het 
spel beïnvloeden. De wind is een partij 
geworden waar men serieus rekening 
mee moet houden zoals op de meest 
linkscourses. 

Organische hole
De fairways van Troia Golf slingeren 
zich tussen de pijnbomen, langs 
zandverstuivingen  en van menig tee 
is er overweldigend uitzicht op het 
strand en de Atlantische oceaan waar 
zeilboten en grote cruiseschepen hun 
weg vinden op zee.  
Trent Jones maakte optimaal gebruik 
van het licht glooiende duingebied en 
creëerde een dynamische golfbaan. 
Maar omdat de rough redelijk 
vergevingsgezind is, raken ballen toch 
niet vaak zoek.  
De Amerikaanse architect  heeft zijn 
3e hole van Troia verkozen als één 
van de beste par 4’s die hij ooit heeft 
ontworpen. De hole is organisch in 

het landschap opgenomen en kijkt 
uit over zee. Ook de slothole is een 
spectaculaire fi nishing par  5 met stroke 
index 2. Vanaf de tee een dogleg naar 
rechts om tot slot een approach te 
slaan naar een verhoogde green voor 
het clubhuis, die beschermd wordt 
door drie bunkers.  
De buggy’s van de Amerikanen 
stoppen voor het fraaie clubhuis. Vier 
Amerikanen in korte broeken stappen 
uit. ,,Amazing, great golfcourse, ’’  lacht 
één van hen vrolijk met blinkend witte 
tanden. ,,Ik made 88, that’s not to bad I 
think?’’
Adrienne van der Smagt

Voor boekingen: Sublime Comporta :4 
nachten incl. ontbijt, 3x greenfees Troia 
& 4 dagen Avis autohuur Cat. B. Vanaf 
€489,- p.p.  Time4golf.nl 023-8200030. 
www.time4golf.nl
 

Stilte, dynamiek en golf van Troia
Sublime Comporta voor de verwende golfer
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