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Tee off Kombinera 
  spa och golf på Jamaica

Efter tidig frukost står vi på golfbanan. Solen strålar från en klarblå himmel, vinden 
svalkar skönt och I fjärran glittrar det azurblå havet. Det är otroligt vackert och 
banan är i perfekt skick och har en spännande design. 

TexT ann-marie lindmarK  foTo geTTy samT ann-marie och lars lindmarK
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amaica är en av Karibiens största öar. Här finns långa vita fina 
sandstränder, tropisk grönska och ett otroligt fågelliv. I de höga 
dimhöljda Blue Mountain odlas kaffe som förr ansågs vara värl-
dens bästa. Jamaica är också Bob Marley, reggaemusik och in-

ställningen No Problem Man. Turister som kommer med kryssnings-
fartyg gör utflykter till vattenfallen vid Dunns River, åker bambuflotte 
på floden eller shoppar. Men vill man ha det riktigt skönt och koppla 
av ska man boka in sig på någon av resorterna runt Montego Bay eller 
hyra en villa vid någon av golfbanorna. 

Runt Montego Bay på Jamaica ligger flera högklassiga mäster-
skapsbanor. Här kan man spela på banor i perfekt skick och med helt 
sagolik utsikt. Ett par av banorna har troligen några av världen bästa 
caddies. Här ligger också några av världens finaste resorter. Förutom 
traditionella hotellrum och sviter har de en mängd privata villor som 
hyrs ut inklusive personal. Villorna ligger alldeles vid golfbanan eller 
på bekvämt avstånd. Är man ett golfspelande tjejgäng, par eller en 
familj är det suveränt att hyra en stor villa. Man har då maximal frihet 
samtidigt som det finns personal som kan tillgodose allas önskemål. 

Dessutom har man naturligtvis tillgång till resortens restauranger, gym 
och annan komfort. Förutom golfbanor, tennisbanor, vattensport och 
fina sandstränder kan man njuta i hotellets stora lyxiga Spa. 

Sedan 1950 talet har Hollywoods stjärnor älskat Jamaica. Errol 
Flynn var en av de första. Han skaffade en villa i San Antonio och ägde 
sedan också ett hotell. Ian Fleming skrev böckerna om James Bond i 
sin villa Golden Eye i Oracabessa. James Bond namnet tog han från 
en bok om fåglar vars författare hette just James Bond. USAs rika och 
berömda upptäckte Jamaica men idag kommer de liksom golfare från 
hela världen till resorterna eller sina villor.

Half Moon Bay är en av Jamaicas bästa och äldsta resorter. Sedan 
50-talet har förmögna celebriteter, kungligheter och statsmän, bland 
annat John F Kennedy och hans Jackie, ofta bott här. Half Moon Bay 
ligger längs en halvmåneformad strand. Förutom hotellrum och sviter 
kan man hyra eleganta stora villor. På den vidsträckta resorten finns 
förutom den härliga stranden med möjlighet till olika vattensporter 
också 50-talet pooler. Vid en annan del av stranden ligger delfinariet 
där man kan bada bland delfiner. Flera tennisbanor finns också och 

J

”golfbanan är lagom utmanande och min skickliga 
caddie har cool jamaicansk  ”no problem” stil. han 
kan banan och vet precis hur bollen ska spelas och 
ger rätt tips när man hamnar i knepiga lägen
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ett underbart Spa. Half Moon Bays lyxiga Fern Tree Spa är ett av Ka-
ribiens allra bästa och största. Här erbjuds ett rikt utbud av massage, 
inpackningar, behandling med lokala örter och oljor. Här finns också 
hälsoexperter som ger personliga råd. En uppskattad annorlunda vari-
ant är massage med heta golfbollar. Självklart har också Half Moon Bay 
en egen 18-håls golfbana. 

Round Hill Hotel  and Villas ligger på en kulle vid havet. Här 
odlades ursprungligen kokospalmer och ananas. Round Hill har en 
hotelldel och 29 stora privatvillor som hyrs ut. Man kan hyra en 
hel villa eller bara en del. Nästan alla villor har egen pool. Man hyr 
inklusive personal och kan välja mellan att äta måltiderna i villan eller 
på resortens restauranger. Villorna passar om man är en stor familj eller 
ett sällskap som reser tillsammans. Till Round Hill har celebriteter 
kommit alltsedan 1960-talet då Kennedy´s och Hollywoods stjärnor 
semestrade här. Idag har Ralph Lauren två villor på Round Hill varav 
den ena kan man ofta hyra. Han kommer regelbundet hit liksom Paul 
McCartney och Beyonce. Flera av USAs viktigaste företagsledare har 
också villor här. De har alla en överenskommelse med Round Hill som 
hyr ut dem en stor del av året. Round Hill har avtal med golfbanorna 
Tryall, Half Moon, Hilton at Rose Hall och Ritz-Carltons White Witch 
och ordnar tider och transport. Round Hill öppnade häromåret ett fint 

stort spa. Det ligger i en egen pampig 1700-tals byggnad i utkanten av 
resorten och med utsikt över havet. 

När man en gång gått en runda på någon av Montego Bays banor 
längtar man tillbaka. Men man behöver inte vara golfare för att trivas 
här. Vita sandstränder vid ett kristallklart, behagligt varm hav. Strå-
lande sol, fantastiska resorter, underbara spa och en härlig avslappad 
miljö för livsnjutare. No Problem …. 

Banor runt Montego Bay
Half Moon Golf Course har fått många utmärkelser. Den är ursprung-
ligen designad av Robert Trent Jones Sr. Banan renoverades 2006 av 
Roger Rulewich och är idag över 7.000 yards och med  många bunk-
rar, Bermuda gräs och perfekta greener. Vill man förbättra sin swing 
finns Golfacademy under ledning av Ewan Peebles. Ett PGA proffs 
från Skottland.  Half Moon har golfpaket så är man en riktig golffantast 
kan man spela 54 hål. I paketet ingår grannbanorna Cinnamon Hill 
Golf Course och The White Witch. 

Ritz-Carltons  White Witch Golf Course har Robert von Hagge och 
Rick Barill skapat. Den sprängdes ut ur berget och klippor togs bort 
för att få en unik och vacker bana med strålande havsutsikt från 16 
av hålen. Det är stora höjdskillnader och banan slingar sig fram längs 
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Fakta
half moon banan är 7.119 yards, par 72. från red Tee 5.972 yards.. 
cinnamon hill banan är 6.637 yards, par 71. red tee 5.864 yards..  
Tryall banan är 6.221 yards, par 71. red tee 5.233 yards.. White 
Witch banan är 6.718 yards, par 71. red tee 5.397 yards.

Länkguide:
www.halfmoon.com 
www.roundhilljamaica.com 
www.tryallvillasjamaica.com 
www.jamaicagolf.com 
www.visitjamaica.com

bristish airways flyger via london direkt till montego bay. alternativt 
flyger man via new york eller miami. härifrån har american airlines 
bra förbindelser. Tänk på att boka flyg till montego bay. som ligger 
på nordvästra  delen av Jamaica. huvudstaden Kingston ligger långt 
därifrån, på sydöstra delen av ön.Totalpriser från ca 9.000 kr. bästa 
tid är sen höst till sen vår.  från oktober t o m mars 2013 har  Ving 
paketresor till Jamaica med  hotell i montego bay men också väs-
terut i negrilområdet. det är känt för sin långa fina sandstrand och 
solnedgångar.  här kan man spela på negril hills golf club. www.
ving.se/Jamaica

berget. Nr 10 är ett verkligt utmanande dogleghål. Utslagsplatsen 
ligger drygt 25 meter över fairway och sen slingrar sig hålet runt 
bunkrar vid kanten av en ravin. Signaturhålet 17 par 3, spelas nedför 
mot den perfekta gröna mattan, kritvita bunkrar och det azurblå havet 
glittrar i bakgrunden. Hela banan är otroligt vacker så här kan man 
verkligen njuta medan man spelar och den är spelbar för alla. Växlande 
vindar svalkar skönt men kan bli en extra utmaning. Namnet White 
Witch, den vita häxan, kommer från Annie Palmer som bodde här på 
1700 talet i pampiga Rose Hall Great House. Här torterade och dödade 
hon flera av sina slavar. Hon mördade också sina tre äkta män. Bygg-
naden är idag ett museum.  

Cinnamon Hill Ocean Course, White Witch´s systerbana har också 
skapats av Robert van Hagge. Banan ligger bland ruinerna av en den 
gamla sockerplantagen och har utsikt över havet men också mot Blue 
Mountains i fjärran.  När banan restaurerades för 10 år sedan öppnade 
man upp så att vattenfallet som finns bakom greenen kom fram. Vatten-
fallet syns i några scener i den gamla Bond filmen Golden Eye. Omgiv-
ningarna har också varit med i filmen Live and Let Die. 

Tryall Golf Club. Banan är designad av Ralph Plummer. Den anses 
vara en av världens vackraste. Under senaste decenniet har banan tidvis 
inte varit i bästa skick men sedan man satsat många miljoner är den nu 
i toppskick.  Den kan vara lite extra spännande på grund av vinden, 
naturliga hinder och palmer. Greenerna är utmanande. Nio av hålen 
ligger längs havet och man har en sagolik utsikt. De övriga nio slingrar 
sig fram genom den varierande grönskan.  Havet och Flint floden ger ut-
maningar vid signaturhål  4, par 3. Utmanande är också hål 7, par 4 där 
ett tee-slag ska passera mellan två stenpelare i en gammal akvedukt.  o         

Jamaica var sedan mitten av 1600-talet en del av Brittiska Samväldet. Ön fram-
ställde 22% av världen socker. Sockerplantager krävde mycket arbetskraft och slavar 
importerades från Afrika. Plantageägarna som var omåttligt rika byggde stora 
vackra hus och en del av dem är bevarade. När slaveriet förbjöds på 1800-talet 
importerades arbetare från Kina och Indien. Dagens Jamaica är en blandning av 
många nationaliteter och har självständigt sedan 1962.


