
Tunesien – et oplagt (golf)rejsemål 

af Johan Lorentzen 

Da jeg ultimo 2017 bestilte en 5 ugers golfrejse til Tunesien januar 2018 var der en del bekymring om 

hvorvidt landet var sikkert, terror etc. Men det var der slet ikke belæg for, der er stor sikkerhed overalt hvor 

vi kom, endog et særligt turistpoliti, der skulle sikre vores velbefindende. Godt 60 danskere tog fra Billund – 

København til lufthavnen i Monastir, der ligger 150 km syd for hovedstaden Tunis. Flyvetiden er godt 3 

timer.  Vi blev indlogeret på El Moradi Skanes Beach Hotel http://www.almena.dk/el-mouradi-skanes-2 , 

der ligger 10 km fra lufthavnen i retning mod nabobyen Sousse (700 tusinde indbyggere).  Hotellet ligger 

lige ud til havet, har en stor dejlig lobby hvor man kan flytte rundt på møblerne og gruppere sig som man 

har lyst.  Mange golfere har været her op til 10 gange og kender hinanden og personalet. Hotellet er lidt 

slidt, men der er optimale forhold til sociale sysler, der er en dejlig varm indendørs pool, i kælderen er der 

alle former for massage og spa samt motionsrum mv. I underetagen er der underholdning og dans om 

aftenen.  Mange sidder og spiller kort sammen om aftenen.  Det er all inclusive, så der er stor buffet med 

mange retter og drikkelse morgen, middag og aften. Kommer man hjem ved 14-15-tiden fra golf, kan man 

få nybagt pizza og kolde øller. Når man ikke det, bages der pandekager i kælderen senere på 

eftermiddagen.  Før aftensmaden sidder mange i grupper og nyder en drink eller øl, og i det hele taget 

fylder det sociale og fællesskabet rigtig meget. Aftensmaden nydes ved større fællesborde hvor man får fin 

betjening og god mad. Der er særligt pyntet op ved fødselsdage, hvor alle 

er med på en sang.  

Om formiddagen går de fleste over og spiller golf på Palm Links golf, som 

ligger 800 meter fra hotellet.  Personalet er utroligt venskabelige - når de 

kender folk, giver de high fives og stor service og har tid til en god snak.  

Selve banen er ikke ratet og virker slidt, men greens er acceptable.  

Prisen for at spille der er meget billig, mellem 50 og 80 kr./dag, så man 

kan jo ikke forlange så meget.  Der er stort set altid nogen at spille med. 

Hver onsdag arrangeres mexican scramble, som altid er en positiv oplevelse for alle med op til 7 hold 

vindere. 

Hvis man vil spille på supergolfbaner, så tager man til El Flamingo 

http://www.1golf.eu/en/club/flamingo-golf-course/ ved Monastir eller til 

El Kantaoui til http://www.1golf.eu/en/club/el-kantaoui-golf-course/  

ved Sousse.  Den sidste har både en højtliggende og udfordrende 

Panoramabane og en lavtliggende Sea Side, som er god hvis det blæser 

fra land.  Med taxa eller fællesbus koster det ca. 200+50 kr. at spille på 

en af de 3 baner, og her er der rigtig mange spændende huller.   

 

Vi rejste med http://www.almena.dk/  rejser, hvor Kirsten Slima er 

rejseleder. Kirsten, der er tunesisk gift og bor i El- Kantaoui, er meget 

hjælpsom og træffes næsten dag og nat.  Kirsten arrangerer udflugter til spændende steder som 

Tunis/Kartago, El- Jem hvor Gladiatorfilmen blev optaget i et kæmpe Colosseum, og sightseeing i forskellige 

byer.  I Medinaen, som ligger inden for byernes høje mure, kan man handle med de lokale.  Det virker lidt 

overvældende de første gange, men efter lidt tilvænning kan man gøre nogle rigtig gode handler. Nogen 

købte f.eks. 3 lækre polo t-shirts for 25-30 denarer x 2,5 kr. = 70 kr.  Guld og læder mv. er ligeledes meget 

Figur 1  Undertegnede th m vinderhold 

Figur 2 Holddannelse på  Palm Links 
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billigt. En taxa koster 5-20 denarer, det er lige før drikkepengene overstiger prisen for turen.  Hvis man 

bliver ”snydt”, er det for småpenge, set med vores øjne.  

Vi arrangerede også ture ind til rigtig gode restauranter i byen, typisk fik vi Chateaubriand som er en meget 

lækker oksesteg. Pris med forret, gin og tonic, efterret, god rødvin ca.  40 denarer eller 100 kr.  

Vejret i januar var forbløffende godt, temperaturer mellem 16 og 22 

grader, fint til korte bukser efter kl. 10.  Stort set ingen regn, men de 

erfarne gæster kunne fortælle, at de havde oplevet at januar var koldt og 

blæsende.  I februar er der mere sikkerhed for godt vejr, temperaturer fra 

18 til 30 grader, dog var første uge i februar i år så kølig at de fleste gik 

med lange bukser. 

Almena rejser arrangerer også kortere ture af 1 til 2 ugers varighed. Priser 

fra 3.381 kr. med all inclusive.   Der er flere valgmuligheder, men vi var 

meget imponerede over Marhaba Palace 

http://www.almena.dk/marhaba-palace-2 , som ligger 1 km fra golfbanen.  Almena sørger også for rabatter 

på greenfees til deres kunder.   

For dem som vil på langtidsophold kaldet long stay står valget fra Almena mellem det hotel vi var på eller 

Marhaba Palace.  

Perioden bliver fra d. 11/1 til den 8/2.2019, altså 4 uger. Som i år indgår fly, bagage, golfbag, transfer til/fra 
hotel og forplejning all inclusive på det af de 2 hoteller man vælger: 

Hotel Mouradi Skanes per person i delt dobbeltværelse kr. 8343,-. 

Hotel Marhaba Palace i Port El Kantaoui per person i delt dobbeltværelse kr. 8943,- 

Prisen for golf i 4 uger, der betales på stedet er: 

Palm Links 1750 TD= 4375 kr. for 2 personer ubegrænset golf. 

Golf Kantaoui 2200 TD= 5500 kr. for 2 personer (21 greenfees/person).  Enlige betaler desværre lidt mere 
for greenfee, men sammenlignet med spanske baner er dette rigtig billigt.  

Da det sociale for de fleste er meget vigtigt, kan man prøve at følge med i hvilken vej vinden blæser på 
facebooksiden Tunesien, hvor de drøfter, hvor de vil bo næste gang.  Det ville være herligt hvis en gruppe 
fra Bornholm også ville være med næste gang.  Send gerne en mail på lorentzenjohan@gmail.com hvis du/I 
er interesserede. 

Det skal bemærkes at der findes andre udbydere af Tunesienrejser, bl.a. Bravo Tours og en række tyske 
agenter, der sender folk afsted fra Hamborg, Hannover og Berlin mv. Det kan være relevant for især 
jyderne, men er det billigt nok så også for bornholmere. 

 

Figur 3 Palm Links efter Texas Scramble 
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Figur 4 Februarholdet 


