
Avontuurlijk golf met paella Valenciana

‘La Galiana’ 
verborgen juweel

door Adrienne van der Smagt

D e paella staat in een grote zwarte pan te pruttelen op het terras van golfclub La Galiana. 
De golfers die meedoen aan de wedstrijd van de dag, blijven met z’n allen eten. ,,La Ga-
liana is een indrukwekkende golfbaan’’, zegt de enthousiaste Deen Malthe Kristenson. 

Van Valencia loopt langs de kust tot Alicante een avontuurlijke golfroute met golfbanen waar je je 
vingers bij aflikt. Net zoals je doet bij de traditionele paella Valenciana.

De smaak van de golfbanen is net zo goed 
als die van de paella. Originele paella uit 
Valencia wordt bereid met onder andere 
stukken kip, konijn en bonen. Als alle 
ingrediënten in de pan zitten, wordt het 
vuur zeven minuten hoog gezet. Daarna 
wordt de paella afgedekt en gegaard in 
ongeveer vijf en veertig minuten. Het 
eeuwenoude Spaanse gerecht wordt met 
elkaar gegeten met een mooie Rioja erbij.

Spectaculair juweel
,,Eerst golfen, dan eten’’, lacht Kristen-
son. Hij staat op de tee van hole één. Zijn 
kameraden wachten op hun beurt. De 
afslag is lastig vanwege het hoge plateau 
waar de bal moet landen. La Galiana is 
een avontuurlijke, heuvelachtige baan 
met fantastische greens. In 2011 aange-
legd door de drie Spaanse broers Luna die 
met Felipe Rodriquez een juweel van een 
baan hebben neergelegd in de vallei. De 
par 72 baan, op een uurtje van Valencia, 
is spectaculair, spannend en prachtig on-
derhouden, van tee tot greens. 
Wie voor het eerst de Costa Blanca ver-
kent, zal verbaasd zijn over de vele sinaas-

appelbomen. Langs de weg, op pleinen, 
op golfbanen, in straten. De sinaasappel-
boom is het paradepaardje van Valencia. 
De bomen staan verspreid door de stad 
en wie een beetje vindingrijk is, kan elke 
dag een sappige sinaasappel uit een boom 
plukken. Het straatbeeld van Valencia is 
verrassend. Mooie duidelijke fietspaden 
met alle soorten fietsers. Maar ook hippe 
segways, elektrische skateboards en steps 
bepalen het straatbeeld.  
In Valencia is het heerlijk slenteren. Leu-
ke winkels, de futuristische museumstrip 
bekijken per fiets, stoere en sierlijke plei-
nen met fonteinen, prachtige monumen-
tale huizen, tapasrestaurantjes en goede 
sfeer.

Zoutwinningsdorp
Aan de rand van Valencia ligt golfbaan 
El Saler in het gelijknamige dorpje dat 
bij de gemeente Valencia hoort. El Sa-
ler verwijst naar ‘la salina’ dat zout 
betekent. Voorheen was El Saler een 
zoutwinningsdorp waar de dorpelingen 
hun brood verdienden met het winnen 
van zout. Golfbaan El Saler is prachtig, 

stoer. Een schitterende ruige linkscourse 
aan zee met halfhoge duinen, spannende 
dogles en snelle greens. Wie op El Saler 
speelt, moet de wind tot vriend maken. 
Geniet van de golven die naar zee rol-
len en speel met de wind. El Saler is een 
baan die van de golfer een goede club-
keuze verwacht en fijnzinnig coursema-
nagement. 
El Bosque Club de Golf, ook in Valen-
cia, is een heuvelachtige parklandbaan 
met geurende sinaasappel- en eucalyp-
tusbomen. Glooiende baan met brede 
fairways en geweldige uitzichten. Vooral 
hole tien is prachtig. Genoeg ruimte op 
de fairway vanaf de tee. Met het club-
huis in de rug afslaan en dan verbaasd 
zijn hoe ver de bal komt, of juist niet.
,,Goedemiddag’’, zegt de caddiemaster. 
,,Welkom op golfclub Altea.’’ De van 
oorsprong Nederlandse vrouwelijke 
caddiemaster deelt de scorekaarten uit 
en wijst de weg naar hole één. Golfclub 
Altea is een oude aantrekkelijke 9-holes 
baan met flinke hoogteverschillen en 
grote dikke bomen midden in de fair-
way. De baan was voorheen bekend on-
der de naam Don Cayo,
Op een steenworp afstand ligt hotel SH 
Villa Gadea in Altea. Een heerlijk 5-ster-
ren hotel voor een zeer aantrekkelijke 
prijs. Het hotel is afgestemd op golfers. 
De kamers zijn ruim, de locatie fantas-
tisch. Verschillende goede golfbanen en 
het dorpje Altea in de buurt. Het fraaie 
hotel ligt op loopafstand van het strand, 
heeft prachtige zwembaden en kijkt uit 
op de Middellandse zee. De Spa met te-
genstroombaden zijn verfrissend en ver-
rassend. SH hotel heeft vier restaurants 
waarvan een Japans restaurant. SH ho-
tels heeft in het centrum van Valencia 
ook twee prachtige hotels.

Fascinerende skyline
De golfbaan die het verst van Valen-
cia af ligt, is Villaitana, gastheer van 
de Senior Tour 2019. Een schitterende 
golfbaan met fascinerend uitzicht over 
de skyline van Benidorm en de Middel-
landse zee. 
,,De baan lijkt makkelijk als je hem ziet 
liggen’’, zegt de Spanjaard, lid van de 
club. ,,Wacht maar tot je begint’’, lacht 
hij.
Op het terras van Villaitana kan de 
golfer de baan overzien. Villaitana is 
ontworpen door Jack Nicklaus. Met de 
vele bunkers een uitdaging, net als de 
hoogte verschillend. Vanwege het sub-
tropische klimaat kan je ook in de win-
ter heerlijk spelen in een polo met een 
gemiddelde temperatuur van zeventien, 
achttien graden. 
Op golfbaan La Galiana wachten de 
golfers tot de paella is gegaard. De golf-
baan is in trek bij plaatselijke golfers, 
maar inmiddels ook ontdekt door gol-
fers uit alle delen van Europa. Malthe 
Kristenson uit Denemarken zegt la-
chend: ,,In dit gebied wemelt het van de 
mooie golfbanen, maar La Galiana is de 
beste baan. Hole vijftien is fantastisch. 
Je staat hoog op de tee, fairway diep 
onder je. Links water. Rechts struiken, 
riet en een oud stenen muurtje. Een be-
drieglijke hole door het hoogteverschil. 
Mijn teeshot raakte ik perfect, maar ik 
sloeg tot mijn grote verbazing het water 
in, terwijl ik dacht dat het water niet 
in bereik was.’’ De maandwedstrijd op 
La Galiana is afgelopen, de birdies zijn 
genoemd, de prijzen uitgereikt. Terwijl 
er duiven over het terras vliegen, wordt 
in het zonnetje paella opgeschept. ,,Sa-
lud’’, klinkt het in de bergen als de gol-
fers het glas heffen.

Pagina 15
Januari 2019

Pagina 15
Januari 2019

UNIEKE Time4golf Lezersaanbieding 
VALENCIA Inclusief :
•	 3	nachten	*****SH	Valencia	Palace	

met ontbijt
•	 1	greenfee	El	Saler
•	 1	greenfee	El	Bosque
•	 1	greenfee	La	Galiana

Lezersaanbieding
Speciaal voor de lezers van het Nationaal Golfmagazine heeft Time4Golf de volgende  
aanbieding voor een reis naar Valencia:

•	 4	nachten	*****SH	Villa	Gadea
•	 1	greenfee	Altea	Club	de	Golf
•	 1	greenfee	Villaitana	Levante*
•	 7	dagen	Avis	autohuur	

v.a. € 799,- p.p. in gedeelde 
twee persoonskamer.

Uitzicht vanuit SH Villa Gadea, Altea


