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NYT RAESORT
PÅ BALI

New Kuta Golf-banen
har været flittigt benyttet til store turneringer.

På Guderne Ø - Bali - er der netop åbnet et nyt golfresort med Balis eneste 18 hullers par 3-bane,
hvor der var en BMW-model på spil i åbningsmatchen på samtlige 18 huller!
AF FRITS CHRISTENSEN

Den indonesiske ø Bali regnes for en
af Asiens bedste golfdestinationer,
hvor de paradisagtige omgivelser
har været medvirkende til at give
Bali tilnavnet ”Gudernes Ø.”
Her i det fantastiske klima, betagende natur og den indonesiske befolknings store imødekommenhed er
der netop åbnet et helt nyt og meget
eksklusivt, men også usædvanligt
golfresort ved navn Bukit Pandawa
Golf & Country Club.
Golfbanen på stedet adskiller sig
fra de andre baner på øen ved at være
en 18 hullers par 54-bane udelukkende med par 3-huller og en samlet
længde på lige godt 3.000 yards 2.700
meter) fra backtee med huller, hvis
længde varierer fra 105 til 220 meter.
Banen er designet af den amerikanske arkitekt Bob Moore for det
californiske firma JMP Golf Design

Group, og resortet drives forretningsmæssigt af Accor Hotels, mens
ejerskabet ligger hos selskabet PT
Bali Ragawisata, der har store planer om at opføre flere femstjernede
hoteller med bl.a. Waldorf Astoria,
Mandarin Oriental og Swissôtel.
I forbindelse med åbningen for
nylig af den nye par 3-bane var der
inviteret 160 gæstende spillere, der
alle havde 18 chancer for at vinde en
BMW på samtlige huller!

”Det sker meget

ofte, at både turister
og måske især forretningsfolk har for
lidt tid til at spille
en hel runde på en
almindelig 18 hullers
par 72-bane

”

En festlig åbning

-Jeg tror ikke, sådan en turnering er
forekommet tidligere nogen steder i
verden, og selv om vi ikke fik afsat
en eneste af bilerne, så blev det en
meget festlig åbning af banen, siger
Djie Tijan An, der er præsodent for
PT Bali Ragawisata.
Den nye 18 hullersbane er anlagt
i et naturskønt område med rismarker, dramatiske klippeformationer

af kalksten og med udsigt til hvide
bountystrande og det Indiske Ocean.
Det er så vidt vides den eneste 18
hullers par 3-bane i hele Asien. En
runde her på banen tager typisk kun
to timer, selv om banen er krydret
med masser af bunkers og strategisk
placerede vandfald.
-Det sker meget ofte, at både turister og måske især forretningsfolk
har for lidt tid til at spille en hel
runde på en almindelig 18 hullers
par 72-bane. Det problem er løst
her, hvor det kun varer et par timer

at spille de 18 huller, siger direktør
Djie Tijan An.
Klubhuset på Bukit Pandawa Golf
& Country Club er bygget med inspiration fra de indonesiske templer og
specielle tårne på Bali, og fra tagrestauranten er der udsigt over banen
og det Indonesiske Ocean.

Fem andre baner

Bali byder også på andre golfbaner i
mere traditionel størrelse. Bali National Golf Club er en af øens bedste
baner, der genåbnede i 2014 efter en
større renovering.
På Nirwana Golf Club kan man
få sig en usædvanlig oplevelse ved
nærmest at spille golf ud over rismarkerne.
New Kuta Golf er en seaside klassebane, der med sit linksagtige præg
har været flittigt benyttet til store
turneringer.
Handara Golf & Resort byder på en
anderledes og mere eksotisk golfoplevelse på den nordlige del af øen, og
er man kun til en 9 hullersbane, kan
man vælge at køre til Bali Beach Golf
Course på den sydligste del af øen.

FAKTABOX
Golf på Bali:

Den helt nye Bukit Pandawa Golf &
Country Club er formentlig Asiens
eneste 18 hullers par 3-bane.

Bukit Pandawa Golf & Country Club (18 hullers par 3-bane)
New Kuta Golf (18 hullersbane)
Bali National Golf Club (18 hullersbane)
Bali Nirwana Golf Club (18 hullersbane)
Handara Golf & Resort (18 hullersbane)
Bali Beach Golf Course (9 hullersbane)

