Golfe
Alentejo
Benavente
Ribagolfe I

Ribagolfe II

Morada: Vargem Fresca, EN 119 - Infantado2135-194
Samora Correia
Telefone: +351 263 930 040

Morada: Vargem Fresca, EN 119 - Infantado2135-194
Samora Correia
Telefone: +351 263 930 040

E-mail: geral@ribagolfe.pt Website: http://www.orizonteg
olf.com/clube/ribagolfe/ribagolfe-i/campos

E-mail: geral@ribagolfe.pt Website: http://www.orizonteg
olf.com/clube/ribagolfe/ribagolfe-ii/campos

Horários e Reservas:
7h30 - 19h30;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 2004; Autor Arquiteto: Peter Towsend;
Comprimento para profissionais: 6707 m; Número de buracos do
campo: 18; Par do campo: 72; Principais provas:: Torneios FPG /
Qualyfing School - European TourStageCaddies; Trolleys
eléctricos;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

Horários e Reservas:
7h30 - 19h30;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 2004; Autor Arquiteto: Michael King; Comprimento
para profissionais: 6214 m; Número de buracos do campo: 18;
Par do campo: 72; Principais provas:: Torneios FPG / Campeonato
Europeu de SenioresCaddies; Trolleys eléctricos;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

Rivalizando com o que de melhor existe na Europa, pela
configuração do terreno, pelas caraterísticas ambientais e pela
conceção do projeto, o complexo de golfe ocupa uma terça parte
da Herdade da Vargem Fresca.
O complexo compreende dois percursos, o Ribagolfe I e o
Ribagolfe II, cada um com 18 buracos, par 72, e um vasto campo
de prática que além de um driving range inclui duas zonas de
chipping, bunkers de treino e putting greens.
Considerado “golfe sensação”, onde o elemento natural, parte
do jogo, acrescenta novos desafios para o golfista mais exigente,
Ribagolfe consta já das listas de candidaturas a provas de
competições nacionais e europeias.
Depois do jogo, o golfista poderá desfrutar do conforto e da
tranquilidade da Casa do Clube completamente equipada, onde
não falta um restaurante que oferece algumas especialidades da
gastronomia da região, ou optar entre a diversificada oferta de
lazer, que inclui passeios a cavalo ou passeios de barco na
albufeira da barragem da Herdade.

Rivalizando com o que de melhor existe na Europa, pela
configuração do terreno, pelas caraterísticas ambientais e pela
conceção do projeto, o complexo de golfe ocupa uma terça parte
da Herdade da Vargem Fresca.
O complexo compreende dois percursos, o Ribagolfe I e o
Ribagolfe II, cada um com 18 buracos, par 72, e um vasto campo
de prática que além de um driving range inclui duas zonas de
chipping, bunkers de treino e putting greens.
Considerado “golfe sensação”, onde o elemento natural, parte
do jogo, acrescenta novos desafios para o golfista mais exigente,
Ribagolfe consta já das listas de candidaturas a provas de
competições nacionais e europeias.
Depois do jogo, o golfista poderá desfrutar do conforto e da
tranquilidade da Casa do Clube completamente equipada, onde
não falta um restaurante que oferece algumas especialidades da
gastronomia da região, ou optar entre a diversificada oferta de
lazer, que inclui passeios a cavalo ou passeios de barco na
albufeira da barragem da Herdade.

Santo Estevão Golfe
Morada: CCI 19 - Vila Nova de Santo Estêvão2130-127
Santo Estêvão - Benavente
Telefone: +351 263 949 492
E-mail: santoestevao@orizontegolf.com Website: http://w
ww.orizontegolf.com/clube/santo-estevao/santoestevao/campos
Horários e Reservas:
Inverno - 7:45 / 17:30
Verão - 7:45 / 18:30;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
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Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 2004; Autor Arquiteto: Donald Steel; Comprimento
para profissionais: 6382 m; Comprimento campeonato homens:
5028 m; Número de buracos do campo: 18; Par do campo: 73;
Principais provas:: Audi Quattro Cup, Internacional Pairs,
Campeonato Nacional de Clubes(FPG).
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

Bem-Vindo ao Santo Estêvão Golfe. Aqui, num ambiente
particular de genuína natureza, encontra um campo de golfe
verdadeiramente excecional e, tão importante também, um
ambiente discreto de puro bom gosto.Apenas 30 minutos
separam esta discreta vila da cosmopolita Lisboa. Em pouco
tempo, sentir-se-á desligado do ruído da capital e encontrará,
merecidamente, o privilégio do silêncio de uma área totalmente
protegida. Respire fundo. Estávamos mesmo à sua espera. E por
isso, reservámos-lhe momentos únicos.

Tróia
Troia Golf Championship Course
Morada: Troia Resort7570-789 Carvalhal GDL
Telefone: +351 265 494 024 Fax: +351 265 494 469
E-mail: golf@troiaresort.pt Website:
http://www.troiagolf.com
Horários e Reservas:
Inverno: 8:00 / 18:00 Verão: 8:00 / 20:00;
Outras Informações:
Alojamento disponível no Troia Resort - Aqualuz Troia Suite Hotel
& Apartamentos - 4 Estrelas
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Restaurante; Ano de inauguracao: 1980; 2010;
Autor Arquiteto: Robert Trent Jones Senior; Comprimento para
profissionais: 6317 m; Comprimento campeonato homens: 4791
m; Número de buracos do campo: 18; Par do campo: 72;
Principais provas:: Portuguese Open Championship - 1983;
European Boys Championship - 1985; Costa Azul Ladies Open 1996; 15th International European Amateurs Championship 2002; 79th Portuguese International Amateur Championship 2009
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito; Aceita Travellers Cheques;

É considerado um dos mais difíceis e fascinantes desafios de
golfe em Portugal.
É um magnífico "links" localizado numa região de grande beleza
natural, sobre o estuário do rio Sado, com vista deslumbrante
para a Serra da Arrábida. Robert Trent Jones Snr. utilizou o
elemento natural, a areia, como o maior obstáculo, considerando
o buraco 3 como um dos melhores pares 4 que desenhou. A
areia branca está presente nos "bunkers" que protegem os
"greens", e em grande parte das zonas de "rough". As
dificuldades surgem naturalmente, mesmo para os melhores
profissionais. Sam Torrance, no Open de Portugal de 1983,
venceu com apenas duas pancadas abaixo do par.
É o melhor percurso de Portugal nas categorias de desafio e
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variedade, ocupando o quarto lugar na lista bienal da revista
Golf Europeu, e o 20º na tabela dos melhores campos da Europa
elaborada pela Golf World.

Algarve
Albufeira
Balaia Golf Village

Pine Cliffs Golf & Country Club

Morada: Sítio da Balaia - Apartado 917 8200-912
Albufeira
Telefone: +351 289 570 200 Fax: +351 289 501 265

Morada: Pine Cliffs Resort Praia da Falésia - PO BOX
644 8200-909 Albufeira
Telefone: +351 289 500 113 Fax: +351 289 500 117

E-mail: geral@balaiagolfvillage.pt Website:
http://www.balaiagolfvillage.com

E-mail: golf.algarve@luxurycollection.com Website:
http://www.luxurycollection.com/golfalgarve

Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Trolleys; Licoes individuais; Licoes de
grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de inauguracao: 2001;
Autor Arquiteto: Southern Golf; Comprimento para profissionais:
984 m; Número de buracos do campo: 9; Par do campo: 27;
Trolleys eléctricos;
Áreas de Prática:
Chipping area;

Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Trolleys; Licoes individuais; Licoes de
grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de inauguracao: 1991;
Autor Arquiteto: Martin Hawtree; Comprimento para
profissionais: 2227 m; Comprimento campeonato homens: 1805
m; Número de buracos do campo: 9; Par do campo: 32; Trolleys
eléctricos;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;
A localização do Pine Cliffs resort é única, estendendo-se ao
longo de 68 ha de terreno de beleza natural sobre o topo de uma
extraordinária falésia, com vista sobre a extensa praia de areia
dourada e as águas cristalinas do oceano Atlântico. A 60 metros
acima da areia dourada e das águas cristalinas do oceano
Atlântico, encontra-se o conhecido Campo de Golfe Pine Cliffs.

Salgados Golf Course
Morada: Herdade dos Salgados8200-917 Albufeira
Telefone: +351 289 583 030 / 911 032 723 / 925 268 859
E-mail: info@salgadosgolf.com;
bookings@salgadosgolf.com Website:
http://www.nauhotels.com/golfe.html
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Clinica de golfe;
Restaurante; Ano de inauguracao: 1994; Autor Arquiteto: Pedro
Vasconcelos; Comprimento para profissionais: 6079 m; Número
de buracos do campo: 18; Par do campo: 72;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

O Salgados Golf Course fica situado junto à praia dos Salgados,
uma longa praia de um dos lados e uma zona protegida com
várias espécies de aves do outro; oferecendo um estilo links com
brisas vindas do mar e uma vasta vida animal. Graças à sua
localização, a caminhada no Salgados Golf Course torna-se muito
fácil e agradável, os greens e os tees estão muito perto uns dos
outros. Os tees amarelos são feitos para um jogo agradável e os
tees brancos se sentir confiante, mas talvez seja só aconselhavel
a jogadores com handicap de um só digito ou a profissionais.

Este é um dos campos de golfe mais originais do país, construído
no meio de um pinhal, com fairways alinhados por árvores que
se estendem paralelamente ao oceano Atlântico, proporcionando
a todos os que o visitam, vistas de cortar a respiração. A
principal preocupação do arquitecto Martin Hawtree foi manter a
envolvente natural tal como se encontrava antes da construção
do campo de golfe.
A jóia deste campo, mantido na perfeição, é o sexto buraco Par
3, Devil's Parlour. O tee de campeonato foi construído sobre uma
ravina que requer uma tacada de 198 metros sobre a falésia
para que a bola chegue ao green profundo mas estreito.

Próximo da cidade de Albufeira, está inserido na Reserva Natural
que ali se encontra. O cenário concede aos golfistas uma
experiência única, uma vez que o campo é abrigo para várias
espécies de aves, algumas em vias de extinção. A praia está a
poucos metros de distância e a vista para o mar que este campo
oferece, certamente contribui para a muito agradável
experiência que é jogar neste campo.
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Almancil
Pinheiros Altos

Quinta do Lago Norte

Morada: Sitio dos PinheirosQuinta do Lago8135-163
Almancil
Telefone: +351 289 359 910 Fax: +351 289 394 392

Morada: Quinta do Lago

E-mail: golf@pinheirosaltos.pt; golf@jjwhotels.com
Website: http://www.pinheirosaltos.com
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Restaurante; Ano de inauguracao: 1992 / 2007;
Autor Arquiteto: Ronald Fream & Jorge Santana da Silva;
Comprimento para profissionais: 6028 m; Comprimento
campeonato homens: 4797 m; Número de buracos do campo:
27; Par do campo: 72; Principais provas:: Pinheiros Altos
Sunshine ClassicCaddies;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

É um dos quatro campos situados na luxuosa e exclusiva área da
Quinta do Lago, caraterizado pelo evidente contraste entre os
seus buracos e pela área de treino.
Confinando com o deslumbrante Parque Natural da Ria Formosa,
"habitat" natural de numerosas aves migradoras, o campo de
Pinheiros Altos é um percurso invulgar e original, na medida em
que compreende dois troços de nove buracos de caraterísticas
totalmente opostas: a primeira metade é caraterizada por
subsolo arenoso, pinheiros mansos e terrenos ondulados; a
segunda é menos comprida e estende-se por colinas suaves
onde abundam os lagos.
O buraco 17 tem um "green" em forma de ilha, tal como o
famoso buraco 17 do percurso TPC em Sawgrass, nos Estados
Unidos. Desde a sua inauguração, o percurso assume-se como
local de treino de pré-temporada para muitos dos golfistas
profissionais da atualidade, fato a que não estará alheia uma
extensa área ideal para treino, a qual inclui três "puttinggreens", áreas de "bunker" e "chipping" e numerosos "greens".
Existe, ainda, uma grande variedade de programas de lições
para golfistas de todos os níveis.

8135-024 Almancil

Telefone: +351 289 390 700 Fax: +351 289 390 701
E-mail: golf@quintadolago.com Website:
http://www.quintadolagogolf.com
Horários e Reservas:
07h00 - 20h00;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 1974; Autor Arquiteto: William Mitchel; Joseph Lee
with the collaboration of Rocky Roquerome ; Comprimento para
profissionais: 6126 m; Comprimento campeonato homens: 4975
m; Número de buracos do campo: 18; Par do campo: 72;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;
É um dos quatro famosos campos incluídos na exclusiva área da
Quinta do Lago que beneficiam da incomparável beleza do
Parque Natural da Ria Formosa.
Inserido num exclusivo complexo turístico que está incluído na
rota principal do "jet set" internacional, o percurso da Ria
Formosa - Parque Natural com uma grande riqueza de fauna e de
flora. É semelhante ao da Quinta do Lago mas oferece desafios
diferentes. O campo tem quatro magníficos par 5, os par 4 são
geralmente "dog-legs" (excetuando os buracos 10 e 13) e os par
3 são bastante influenciados pelo vento, obrigando a grande
precisão nas pancadas. Os lagos no 13 e no 18 constituem tarefa
difícil, para a obtenção de um bom resultado.
A autoria do campo pertence a vários arquitetos: William Mitchell
foi o responsável pelos buracos do 1 ao 5 e do 15 ao 18,
enquanto Joseph Lee e Rocky Roquemore desenharam o trajeto
do 6 ao 14. Os "fairways" e "tees" são em relva "Bermuda 419",
misturada com relvas de estações frias que lhes permitem
manter-se em excelentes condições. Os "greens" foram
semeados com "Penn Cross Bent Grass" e são rápidos e de
superfície regular.

San Lorenzo Golf Course
Quinta do Lago Sul

Morada: Quinta do Lago

Morada: Quinta do Lago8135-024 Almancil

Telefone: +351 289 396 522 Fax: +351 289 396 908

Telefone: +351 289 390 700 Fax: +351 289 390 701

E-mail: sanlorenzo@jjwhotels.com Website:
http://sanlorenzogolfcourse.com

E-mail: golf@quintadolago.com Website:
http://www.quintadolago.com/pt/golfe
Horários e Reservas:
07h30 - 20h00;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Buggies; Trolleys; Licoes individuais; Licoes de grupo;
Clinica de golfe; Restaurante; Ano de inauguracao: 1974; Autor
Arquiteto: William Mitchell; Comprimento para profissionais:
6488 m; Comprimento campeonato homens: 5168 m; Número de
buracos do campo: 18; Par do campo: 72; Principais provas::
Open de Portugal por 8 vezes/ Primeira edição da Final Mundial
da BMW Golf Cup
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

8135-901 Almancil

Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Restaurante; Ano de inauguracao: 1988; Autor
Arquiteto: Joseph Lee and Rocky Roquemore; Comprimento para
profissionais: 6247 m; Comprimento campeonato homens: 5171
m; Número de buracos do campo: 18; Par do campo: 72;
Principais provas:: The Jimmy Tarbuck Golf Classic. The Daily
Telegraph Juniors.;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green;
Uma beleza rara e diversificada e uma manutenção impecável
tornam San Lorenzo uma autêntica pérola do golfe português e
mesmo mundial.
Simplesmente memorável.
Dotado de 18 buracos de uma grande variedade, o percurso de
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Inseridos numa área turística de excecional qualidade e tendo
por cenário a Ria Formosa, os campos da Quinta do Lago são
internacionalmente famosos no mundo do golfe.
O luxuoso complexo turístico da Quinta do Lago apresentava
quatro "loops" de nove buracos que ofereciam uma flexibilidade
para quatro combinações de dezoito buracos, mas uma recente
remodelação dividiu esses quatro troços em dois percursos
distintos, sendo o mais famoso deles o da Quinta do Lago,
assente nos "loops" B e C e cotado pela revista `Golf World´
como o 28º melhor campo da Europa Continental.
Desenhado por William Mitchell e inaugurado em 1974, oferece
ao golfista a possibilidade de jogar das mais variadas maneiras
para os "greens".
Acolheu o Open de Portugal em 1976, 84, 85, 86, 88, 89, 90 e
2001, sendo lá que o grande campeão Colin Montgomerie
ganhou o seu primeiro título profissional, ao vencer o Open de
Portugal em 1989.

San Lorenzo proporciona um fabuloso festival de golfe ao longo
de pinhais, lagos e belas praias da costa algarvia. Situado no
exclusivo complexo turístico da Quinta do Lago e integrado no
Parque Natural da Ria Formosa, o campo é muito exigente e
imaginativo.
É a partir do quinto buraco que começa a sua parte mais
deslumbrante, com vista para magníficas praias; no oitavo, o
percurso volta para o interior, enfrentando o maior dos seus dois
lagos, mas retoma logo depois, ao longo de quatro buracos, as
perspetivas do oceano, sendo concluído com um par 4, cujo
"green" é rodeado pelo segundo dos lagos: um final notável para
um campo que requer o uso de todos os tacos do saco e que é
povoado por 67 espécies de aves.
San Lorenzo é considerado um dos cinco melhores campos de
golfe da Europa na avaliação da revista Golf World, sendo o
melhor percurso de golfe de Portugal na eleição bienal da revista
Golf Europeu.

Para além dos "bunkers" estrategicamente localizados, é de
destacar o mais famoso buraco do campo: o 15, um par 3 que,
do "tee" de campeonato, requer um shot de 200 metros sobre
um lago para um "green" ladeado por pinheiros.

Castro Marim
Castro Marim Golfe & Country Club

Quinta do Vale Golf Resort

Morada: Apartado 70

Morada: Eiras da Achada - Apt.137 8950-909 Castro
Marim
Telefone: + 351 281 531 615 Fax: + 351 281 531 776

8950-909 Castro Marim

Telefone: +351 281 510 330 Fax: +351 281 510 338
E-mail: info@castromarimgolfe.com Website:
http://www.castromarimgolfe.com
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Buggies; Trolleys; Licoes individuais; Licoes de grupo;
Restaurante; Ano de inauguracao: 2001; Autor Arquiteto: Terry
Murray; Comprimento para profissionais: 5265 m; Número de
buracos do campo: 18; Par do campo: 71;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
É um dos mais recentes percursos de Portugal, tendo sido
inaugurado no ano de 2001, numa zona do Algarve que até há
pouco tempo não dispunha de infraestruturas de golfe.
O percurso de Castro Marim fica integrado num empreendimento
de qualidade verdadeiramente excecional, concebido com o
objetivo de proporcionar momentos únicos de lazer. A sua
localização é privilegiada, na tranquilidade do Sotavento algarvio
- sendo mesmo o primeiro campo de golfe localizado naquela
zona do Algarve, com lindas vistas sobre o oceano Atlântico, o
rio Guadiana e a Reserva Natural.
O chamado "Atlantic Course" foi desenhado usando a modulação
natural dos montes e polvilhado com muitos lagos decorativos.
Os "fairways" são feitos com relva Bermuda e os "greens"
dotados da nova relva Penn A4.
O que torna o Castro Marim Golfe e Country Club realmente
especial é a rara conjugação, num único lugar, de factores tão
importantes como a história, a cultura, a natureza, o rio, o mar, a
praia e o desporto, com um serviço e qualidade inexcedíveis. A
vizinhança do percurso de Benamor faz com que ali tenha
surgido um novo pólo de golfe no Algarve.

E-mail: golf@quintadovale.com Website:
http://www.quintadovale.com
Horários e Reservas:
Verão - 07h00 / 19h00 Inverno - 07h30 / 18h00 ;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 2008; Autor Arquiteto: Severiano Ballesteros;
Comprimento para profissionais: 6511 m; Comprimento
campeonato homens: 4801 m; Número de buracos do campo:
18; Par do campo: 72; Principais provas:: East Algarve Trophy;
Trolleys eléctricos;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;
Desenhado pelo reconhecido jogador de golfe “Severiano
Ballesteros”, a Quinta do Vale Golf Resort conta com um
percurso de 18 buracos repartidos por 6 Par-5’s, 6 Par-4’s e 6
Par-3’s. Integrado num ambiente natural único, o campo estendese ao longo de um vale genuíno tendo o rio Guadiana como
referência. Independentemente do seu handicap, o jogador terá
a possibilidade de sentir toda a criatividade e genuidade de um
layout de Seve Ballesteros tornando seguramente Quinta do Vale
Golf Resort um dos mais belos percursos de golfe da Península
Ibérica.
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Lagoa
Gramacho Pestana Golf Resort

Pestana Golf Academy

Morada: Apartado 10118401-908 Carvoeiro - Lagoa

Morada: Apartado 10118400 Carvoeiro

Telefone: +351 282 340 900 Fax: +351 282 340 901

Telefone: +351282 340 440 Fax: +351 282 340 449

E-mail: info@pestanagolf.com Website:
http://www.pestanagolf.com

E-mail: dlga@pestana.com Website:
http://www.pestanagolf.com

Horários e Reservas:
Inverno: 7h00 - 18h00 Verão: 07h00 - 20h00;
Outras Informações:
também disponíveis: Practise Bunker Swimming Pool, Bowling
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 1991; Autor Arquiteto: Ronald Fream
#E_COMERCIAL#amp; Nick Price; Comprimento para
profissionais: 6107 m; Comprimento campeonato homens: 4777
m; Número de buracos do campo: 18; Par do campo: 72;
Principais provas:: Ladies Open 2007Trolleys eléctricos;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito; Aceita Travellers Cheques;

Horários e Reservas:
08h30 - 17h30;
Outras Informações:
Escola para principiantes e crianças; lições individuais; análise
de swing.
Caraterísticas e Serviços:
Proprietário: Carvoeiro Golfe S.A,; Instrutor: Carlos Ribeiro;
Driving Range; Putting green; Chipping area; Short Game area;
Aluguer de tacos; Bolas de treino; Video analysis;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

O antigo N.º 1 mundial, o famoso campeão Nick Price juntou-se
ao arquitecto de golfe Ronald Fream para criar este único design
de 18 buracos com 27 variedades de greens.

As lições são dadas em «tees» cobertos ou ao ar livre.
Encontram-se à disposição todos os equipamentos modernos
inerentes à análise sistemática do «swing».

Em 2005 o Gramacho foi anfitrião do Ladies Open de Portugal. O
jogo é genuíno e coloca à prova a perícia dos jogadores. As
maravilhosas características naturais existentes no terreno,
desde a paisagem repleta de figueiras, alfarrobeiras e oliveiras,
foram artisticamente complementadas com palmeiras,
obstáculos de água e areia.

O ensino de qualidade inclui formatos específicos para jogadores
iniciados ou experientes, para individuais ou grupos e clínicas de
empresas ou outras organizações.

A prestigiada Pestana Golf Academy é uma referência a nível
internacional. Os seus métodos de ensino correspondem aos
mais elevados padrões da PGA. O conceito é desenvolver o
swing único dos jogadores de todas as categorias.

Vale de Milho Golf

O campo par 72 é exigente e apresenta um elevado «slope
rating» de 130 das marcas pretas.

Morada: Apartado 1273 - Praia do Carvoeiro 8400-911
Carvoeiro (Lagoa)
Telefone: +351 282 358 502 Fax: +351 282 358 497

Pestana Vale da Pinta

E-mail: reservas@valedemilhogolf.com Website:
http://www.valedemilhogolf.com

Morada: Apartado 10118401-908 Lagoa
Telefone: +351 282 340 900 Fax: +351 282 340 901
E-mail: info@pestanagolf.com Website:
http://www.pestanagolf.com/en/golf/vale-da-pinta/
Horários e Reservas:
Inverno: 7h00 - 18h00 Verão: 07h00 - 20h00;
Outras Informações:
também disponíveis: Practise Bunker Swimming Pool, Bowling
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 1992; Autor Arquiteto: Ronald Fream; Comprimento
para profissionais: 6127 m; Comprimento campeonato homens:
4866 m; Número de buracos do campo: 18; Par do campo: 72;
Principais provas:: European Seniors Tour qualifying
schoolTrolleys eléctricos;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito; Aceita Travellers Cheques;

O campo Vale da Pinta é considerado um dos melhores campos
da Europa. Inaugurado em 1992 e concebido por Ronald Fream,
o seu estatuto de Campo Championship foi adquirido por ter

Horários e Reservas:
8:00 / 19:00;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Trolleys; Licoes individuais; Licoes de grupo; Restaurante;
Ano de inauguracao: 1990; Autor Arquiteto: Dave Thomas;
Comprimento para profissionais: 926 m; Número de buracos do
campo: 9X2; Par do campo: 27+27= 54;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Um campo curto e atrativo de nove buracos que surpreende pela
sua dimensão competitiva. Ideal para o treino de ferros curtos.
O percurso de Vale de Milho é um pequeno campo de nove
buracos, todos de par 3. O golfista ficará espantado pelo fato de
um campo tão curto poder ser tão completo e competitivo, pois
para concluir o par (27), terá de enfrentar toda uma série de
obstáculos, desde o primeiro ao último buraco. A distância e a
dificuldade dos buracos varia, sendo o buraco 11 o mais
comprido, com 161 metros, e o 3 o mais curto, apenas com 70
metros.
Vale de Milho, situado perto da vila piscatória do Carvoeiro, é um
percurso visualmente muito atrativo graças às suas cascatas e
perspectivas deslumbrantes sobre o mar. Quem quiser treinar os
seus ferros curtos, beneficiar de uma bela paisagem relaxante e
ao mesmo tempo divertir-se não ficará dececionado.

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

6/40

recebido consecutivamente 7 eventos da alta e prestigiada
competição do European Seniors Tour.
Golfistas de todas as categorias serão confrontados com um par
71 que apresenta um grande desafio.
A propriedade está repleta de alfarrobeiras, amendoeiras e
oliveiras, sendo uma das principais atracções uma oliveira com
mais de 1200 anos. O trajecto dos doglegs dá ênfase à
necessidade de drives efectuados com perícia.

Lagos
Boavista Golf & Spa Resort

Espiche Golf

Morada: Urbanização Quinta da BoavistaSítio da
Atalaia8601-906 Lagos
Telefone: +351 282 000 100 Fax: +351 282 000 150

Morada: Espiche Campo de Golfe SASítio dos Matos
Brancos, 701 – N8600-114 Espiche, Lagos
Telefone: +351 282 688 250

E-mail: info@boavistaresort.pt Website:
http://www.boavistaresort.pt

E-mail: reception@espichegolf.pt Website:
http://www.espiche-golf.pt

Horários e Reservas:
7h30 - 20h00; Reserva:: Recomendada;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 2002; Autor Arquiteto: Howard Swan; Comprimento
para profissionais: 6145 m; Comprimento campeonato homens:
5737 m; Número de buracos do campo: 18; Par do campo: 71;
Comprimento campeonato senhoras: 4718 m;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

Horários e Reservas:
Verão: 7h30 -19h00
Inverno: 7h30-18h00; Reserva:: Recomendada;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 2012; Autor Arquiteto: Peter Sauerman;
Comprimento para profissionais: 5862 m; Comprimento
campeonato homens: 5453 m; Número de buracos do campo:
18; Par do campo: 72; Comprimento campeonato senhoras: 5026
m;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

Desenhado em 2002 por Howard Swan, o campo de Golfe do
Boavista apresenta-se como um campo desafiante para os
jogadores, particularmente os buracos 6 e 8 onde os golfistas
têm de jogar a bola sobre uma ravina.
O design do campo teve em consideração os contornos naturais
do terreno e aproveitou de forma sublime a paisagem
envolvente, proporcionando vistas de rara beleza sobre a Baía
de Lagos(a Este) e a Serra de Monchique (a Norte).

Localizado a 5 minutos de Lagos e em plena reserva natural, o
Espiche Golf é um resort ecológico, perfeitamente integrado na
natureza envolvente, oferecendo uma experiência única do
autêntico barlavento Algarvio.

Onyria Palmares Beach Golf Resort
Morada: Apartado 74Monte PalmaresMeia Praia8601-901
Lagos
Telefone: +351 282 790 500 Fax: +351 282 790 509
E-mail: golf@onyriapalmares.com Website:
http://www.onyriapalmares.com
Horários e Reservas:
Aberto todos os dias - 7.15h / 20.00h;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 2010; Autor Arquiteto: Robert Trent Jones Jr.;
Comprimento para profissionais: 6314 m; Comprimento
campeonato homens: 4886 m; Número de buracos do campo:
27; Par do campo: 72; Principais provas:: Europro tour; Torneio
das Amendoeiras em Flor
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;
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Um misto perfeito de golfe "links" e "inland", Palmares é um
campo de surpreendente qualidade e beleza.
Percurso onde se combinam na perfeição as paisagens de praia
e de serra, Palmares orgulha-se da sua manutenção impecável.
Depois de abrir com um exigente par 4 em "dog-leg", o golfista
entra na zona de "links" que decorre ao longo da Meia-Praia,
uma grande extensão de areal branco e dunas altas. No buraco
seis, o percurso regressa para o interior em direção à "clubhouse", ao longo de ondulantes vales rodeados de pinheiros,
onde se abrem belíssimas vistas sobre a baía de Lagos e a Serra
de Monchique.
Um golfe diversificado que premeia o jogador com uma
acolhedora club-house com um terraço donde se avista uma
panorâmica deslumbrante sobre a baía da histórica cidade de
Lagos.
O Torneio das Amendoeiras em Flor, o mais antigo torneio
amador no Algarve, realiza-se neste campo desde 1977.

Loulé
Ocean Golf Course

Royal Golf Course

Morada: Vale do Lobo - Resort Turístico de Luxo S.A.
8135-864 Vale do Lobo
Telefone: +351 289 353 464 Fax: +351 289 353 003

Morada: Parque do Golfe8135-864 Almancil

E-mail: golf@vdl.pt Website: http://www.valedolobo.com
Horários e Reservas:
Verão - 7:00 - 19:30 Inverno - 7:00 - 18:00;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Restaurante; Ano de
inauguracao: 1985; Autor Arquiteto: Sir Henry Cotton ;
Comprimento para profissionais: 6137 m; Comprimento
campeonato homens: 5024 m; Número de buracos do campo:
18; Par do campo: 73; Principais provas:: Amateur Week
(Fevereiro) / Foursomes Week (Maio);
Áreas de Prática:
Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;
Um dos dois campos de Vale do Lobo, com vista para o oceano
Atlântico e de jogo agradável, está localizado numa zona
turística verdadeiramente paradisíaca.
O Ocean Course, integrado no exclusivo complexo de Vale de
Lobo, está localizado junto ao mar e proporciona um jogo muito
agradável apresentando "fairways" ondulados de terreno
arenoso que se estendem ao longo de pinheiros, oliveiras,
laranjeiras e eucaliptos. Originalmente, o campo consistia em 18
buracos desenhados por Sir Henry Cotton, mas em 1972 foi-lhe
acrescentado mais um "loop" de nove buracos.
Recebeu o Open de Portugal de Senhoras de 1987 e, mais
recentemente, novas obras deram ao empreendimento uma
outra dimensão: os diversos "loops" existentes foram
remodelados e divididos em dois campos de 18 buracos (o
Ocean Course e o mais conhecido Royal Golf Course).
Vale do Lobo é um luxuoso complexo turístico localizado a
escassos 15 km do aeroporto internacional de Faro, que
comporta ainda um campo de prática com o tamanho
considerável de 245 metros e proporciona excelentes condições
de treino para qualquer golfista.

Telefone: +351 289 353 463 Fax: +351 289 353 003
E-mail: golf@vdl.pt Website: http://www.valedolobo.com
Horários e Reservas:
Verão - 7:00 - 19:30 Inverno - 7:00 - 18:00;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Restaurante; Ano de inauguracao: 1997; Autor
Arquiteto: Sir Henry Coton; Rocky Roquemore; Comprimento
para profissionais: 6059 m; Comprimento campeonato homens:
4909 m; Número de buracos do campo: 18; Par do campo: 72;
Principais provas:: Amateur Week (Fevereiro) / Foursomes Week
(Maio)
Áreas de Prática:
Putting green;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

O mais famoso campo de Vale do Lobo está entre os melhores
100 percursos de golfe da Europa e tem buracos
verdadeiramente inesquecíveis, como o seu famoso buraco 16.
O Royal Golf Course é um percurso bem mais difícil do que o
vizinho Ocean Course. Isto porque o terreno é ainda mais
ondulado, tem mais obstáculos de água e de areia e os seus
buracos, na generalidade, são mais compridos. Embora o projeto
inicial seja da autoria de Sir Henry Cotton, a marca de Rocky
Roquemore é bem visível ao longo de todo o traçado do campo.
O Royal Course é também um dos percursos mais fotografados
do mundo, devido à existência do famoso buraco 16 de par 3,
que requer um "shot" de 218 metros sobre três espetaculares
falésias, para se poder alcançar o "green". De assinalar é
também o buraco 9, um par 3, cujo "green" é antecedido por um
lago. A água entra igualmente como obstáculo em jogo, nos
buracos 6, 16 e 17.
Com dois campos e uma academia de golfe, o sofisticado
complexo de Vale do Lobo é uma das mais belas zonas turísticas
da Península Ibérica e está dotado de um completo naipe de
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infraestruturas que complementam de modo ideal as suas belas
praias.

Olhão
Colina Verde Golf Maragota
Morada: Sítio da Maragota

8700-078 Moncarapacho

Telefone: +351 289 790 110 Fax: +351 289 791 245
E-mail: reservations@golfcolinaverde.com Website:
http://www.golfcolinaverde.com
Horários e Reservas:
Aberto todos os dias - 8h00 ;
Áreas de Prática:
Putting green; Chipping area;
Caraterísticas e Serviços:
Aluguer de tacos; Trolleys; Licoes individuais; Licoes de grupo;
Clinica de golfe; Restaurante; Ano de inauguracao: 2002; Autor
Arquiteto: António Cavaco; Comprimento para profissionais:
1145 m; Número de buracos do campo: 9; Par do campo: 3;
Trolleys eléctricos;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;
O nosso Executivo Campo de Golfe de 9 buracos é adaptado
para jogadores de todos os níveis. Simples o suficiente para
iniciados, mas também desafiante para os mais experientes que
queiram praticar o jogo curto. Com um tempo médio de jogo de
hora e meia deixa-lhe tempo de sobra para ususfruir de todas as
nossas facilidades.

Portimão
Morgado Golf Course

Penina Academy Golf Course

Morada: Morgado do Reguengo8500 Portimão

Morada: Apartado 146Penina8501-902 Portimão

Telefone: +351 282 402 150 / 966 634 824 / 927 990 172

Telefone: +351 282 420 200

E-mail: info@golfedomorgado.com;
bookings@golfedomorgado.com Website:
http://www.nauhotels.com/morgado_golf.html

E-mail: penina@jjwhotels.com Website:
http://www.penina.com

Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 2003; Autor Arquiteto: European Golf Design,
Russel Taley; Comprimento para profissionais: 6399 m;
Comprimento campeonato homens: 4824 m; Número de buracos
do campo: 18; Par do campo: 73; Trolleys eléctricos;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

Instalado num vale no interior algarvio, entre Portimão e
Monchique, o Morgado Golf Course constitui um desafio tanto
para quem está a dar os primeiros passos no golfe como para o
jogador mais experiente e que procura colocar à prova a sua
técnica. O cartão apresenta um PAR de 73 pancadas, mas o
comprimento do percurso é atenuado pela largura, generosa,
dos fairways. No entanto, as pancadas menos conseguidas
poderão sair penalizadas pela acção de um dos vários bunkers
distribuídos pelo campo.
O Morgado Golf Course é um percurso com as características de
um campo links – com fairways planos e bunkers de inspiração
escocesa – mas que, em vez de estar junto ao mar como os
tradicionais links, está inserido numa zona de parkland. Rodeado

Caraterísticas e Serviços:
Ano de inauguracao: 1977; Autor Arquiteto: Sir Henry Cotton;
Número de buracos do campo: 9; Par do campo: 30;

Penina Sir Henry Cotton Academy Course
Morada: P.O. Box 146 - Penina

8501-952 Portimão

Telefone: +351 282 420 200 Fax: +351 282 420 300
E-mail: penina@jjwhotels.com Website:
http://www.penina.com
Horários e Reservas:
Verão: 7h00 - 20h00
Inverno: 7h00 - 18h30;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 1977; Autor Arquiteto: Sir Henry Cotton;
Comprimento para profissionais: 1851 m; Número de buracos do
campo: 9; Par do campo: 30; Principais provas:: Daily Telegraph
Seniors’ Match Play (2000/1), a Final Nacional da Audi Corp,
assim como grandes competições internacionais e de caridade
nomeadamente o Sir Henry Cooper Charity Golf Classic e o Open
de Portugal, o qual acolheu por 10 vezes.Trolleys eléctricos;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
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pelas espécies de árvores tradicionais da região, o jogador que
visita o Morgado Golf Course toma contacto com um Algarve
diferente, calmo e sereno, proporcionando o cenário perfeito
para uma partida memorável.

Penina Resort & Academy Courses
Morada: P.O.Box 146 - Penina 8501-952 Portimão
Telefone: +351 282 420 200 Fax: +351 282 420 300
E-mail: penina@jjwhotels.com Website:
http://www.penina.com
Horários e Reservas:
Inverno: 7h00 - 20h00
Verão: 7h00 - 18h30;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 1972; Autor Arquiteto: Sir Henry Cotton;
Comprimento para profissionais: 2987 m; Número de buracos do
campo: 9; Par do campo: 35; Principais provas:: Open
Portugal(5); Open Algarve; Camp. Mundial JuniorsTrolleys
eléctricos;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

Para além do Sir Henry Cotton Championship Course, o Le
Méridien Penina Golf &amp; Resort tem ainda outros dois
campos de 9 buracos, o Academy e o Resort, e ambos são boas
oportunidades de melhorar o seu jogo. O Resort é o mais recente
campo de golfe de 9 buracos situado a norte do hotel.
Estrategicamente exigente, pode ser considerado um desafio
para os jogadores mais experientes, sendo também excelente
campo de treino para principiantes neste desporto. O Academy é
um campo de golfe de 9 buracos e par 30 (três par 4 e seis par
3). Originalmente desenhado para jogadores principiantes nesta
modalidade desportiva, é também um excelente campo para o
golfista mais experiente que pretenda praticar e desenvolver o
seu short game.

Pestana Alto Golf
Morada: Quinta Alto do ValeQuatro Estradas8501-906
Alvor
Telefone: +351 282 460 870 Fax: +351 282 460 879
E-mail: info@pestanagolf.com Website:
http://www.pestanagolf.com
Horários e Reservas:
Verão - 07h00 / 20h00 Inverno - 07h00 / 18h00;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 1991; Autor Arquiteto: Sir Henry Cotton ;
Comprimento para profissionais: 6125 m; Comprimento
campeonato homens: 5233 m; Número de buracos do campo:
18; Par do campo: 72; Principais provas:: Open TAPTrolleys
eléctricos;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

Outrora designado por Campo de Golfe da Penina é hoje
conhecido por Campo de Golfe Sir Henry Cotton, e os seus 18
buracos principais são os que, no Algarve, se não em todo o
Portugal, propiciam os testes mais exigentes às capacidades de
qualquer jogador de golfe.
Apresentando as inevitáveis dificuldades na escolha dos tacos,
criadas por paisagens e terrenos planos, os buracos são
atravessados e ladeados por uma série de riachos, valas e
obstáculos de água, que exigem que as pancadas sejam
executadas com precisão para evitar percalços e conseguir fazer
par.
Este campo, escrupulosamente cuidado, contorna matas de altos
eucaliptos e maciços de palmeiras até greens elevados que
oferecem declives suaves e, por vezes, velocidades traiçoeiras.
Saiba mais em www.lemeridienpenina.com

Álamos Golf Course
Morada: Morgado do Reguengo Resort8500-000 Portimão
Telefone: +351 282 402 150 / 966 634 824 / 927 990 172
Fax: +351 282 402 153
E-mail: info@golfedomorgado.com;
bookings@golfedomorgado.com Website:
http://www.nauhotels.com/golfe.html
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Restaurante; Ano de inauguracao: 2006; Autor
Arquiteto: European Golf Design, Russel Taley; Comprimento
para profissionais: 5641 m; Comprimento campeonato homens:
4291 m; Número de buracos do campo: 18; Par do campo: 71;
Trolleys eléctricos;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

Apesar do comprimento do seu percurso ser relativamente curto,
o Álamos Golf Course constitui um impressionante teste de golfe.
Este campo oferece excelentes vistas para a serra de
Monchique, lagos e campos agrícolas, havendo a sensação de se
estar longe de tudo. É um percurso mais curto do que o Morgado
Golf Course (Par 71), mas tem todas as características
necessárias para satisfazer as expectativas do jogador mais
exigente.
Mais do que um teste de golfe, este é um campo que atesta a
harmonia que pode ser alcançado entre o homem e natureza.

Perto da pitoresca vila de Alvor, de fabulosas praias de areia
branca e fascinantes falésias, este versátil percurso adequa-se a
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todos os níveis de jogo.
O percurso retrata a filosofia do seu arquitecto, Sir Henry Cotton,
que um campo de golfe deve constituir não só um bom teste,
para os jogadores de baixo "handicap", mas também
proporcionar um jogo agradável aos de nível menos avançado.
Nos primeiros nove buracos, o jogador desfruta de uma
excelente vista sobre a baía de Lagos. Os últimos nove buracos
desenrolam-se ao longo de encostas e incluem um dos buracos
mais compridos da Europa - o 16, um par 5 de 604 metros
baptizado "O Gigante". Qualquer golfista que ali consiga fazer
um "birdie" receberá um certificado e terá o seu nome inscrito
no quadro de honra do clube.
Visite a encantadora cidade de Lagos, debruçada sobre o mar e
que guarda nos seus monumentos memória dos
Descobrimentos. E não parta sem fazer um passeio por mar na
baía de Lagos, uma das mais bonitas da nossa costa. Arcos,
túneis e grutas emergem das águas transparentes, formando
figuras fantásticas que a natureza desenhou caprichosamente.

Silves
Oceânico Academy Course

Oceânico Faldo Course

Morada: Amendoeira Golf Resort Morgado da Lameira
8365-023 Alcantarilha
Telefone: +351 289 310 330 - 282 320 800 Fax: +289
310 393 - 282 313 760
E-mail: bookings@oceanicogolf.com Website:
http://www.oceanicogolf.com

Morada: Amendoeira Golf ResortMorgado da
Lameira8365-023 Alcantarilha
Telefone: +351 289 310 330 - 282 320 800 Fax: +351
289 310 393 - 282 313 760
E-mail: agr.reception@oceanicogroup.com Website: http:
//www.amendoeiraresort.com/pt/golfe/oceanico-faldocourse/;http://www.oceanicogolf.com

Caraterísticas e Serviços:
Driving Range; Putting green; Chipping area; Short Game area;
Aluguer de tacos; Bolas de treino; Restaurante; Lojas; Video
analysis; Trolleys; Trolleys electricos;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

O Academy Course, um campo de 9 buracos Par 3, com
iluminação, localizado entre os campos Oceânico Faldo Course e
Oceânico O´Connor Jnr. Course, é ideal para principiantes e para
aqueles que desejam melhorar o seu jogo curto. A sua
construção obedeceu aos mesmos critérios rigorosos de
qualidade dos campos Oceânico Faldo e O´Connor Jnr. As três
opções de tees em cada buraco permitem variações na linha de
jogo e a maximização de cada obstáculo introduzido no green.
O 7º buraco é o exlibris do campo, onde, em duas das opções de
tees, se joga sobre a água. Este campo de 9 buracos depressa se
tornará num dos favoritos no portfólio da Oceânico Golf,
rivalizando entre os seus “irmãos maiores”.

Oceânico O'Connor Jnr.
Morada: Amendoeira Golf ResortMorgado da
Lameira8365-023 Alcantarilha
Telefone: +351 282 320 800 Fax: +351 282 313 760
E-mail: agr.reception@oceanicogroup.com Website: http:
//www.amendoeiraresort.com/pt/golfe/oceanico-oconnorjnr/;http://www.oceanicogolf.com/
Horários e Reservas:
Inverno – 07:30 - 19:00 Verão- 7:00 - 20:00;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 2008; Autor Arquiteto: Christy O'Connor Jnr.;

Horários e Reservas:
Verão - 07h00 / 20h00 Inverno - 07h30 / 19h00;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 2008; Autor Arquiteto: Nick Faldo; Comprimento
para profissionais: 6598 m; Comprimento campeonato homens:
4703 m; Número de buracos do campo: 18; Par do campo: 72;
Caddies; Trolleys eléctricos;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

O Oceânico Faldo Golf Course, em terreno acidentado, liga os
dois extremos mais elevados da imensa propriedade da
Amendoeira. A estratégia é um factor que deve sempre ser tido
em conta e os jogadores têm que se posicionar bem em cada
shot para conseguirem um bom resultado. Desde o primeiro
buraco, um desafiante par 4 em ascensão, até ao último, um
magnífico par 5, as colinas e o terreno ondulado potenciam um
jogo estimulante, tanto em concentração como em perícia.

Pestana Silves Golf
Morada: Vila Fria8300 Silves
Telefone: +351 282 340 130 Fax: +351 282 440 130
E-mail: info@pestanagolf.com Website:
http://www.pestanagolf.com
Horários e Reservas:
Inverno: 7h00 - 18h00 Verão: 07h00 - 20h00;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
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Comprimento para profissionais: 6274 m; Comprimento
campeonato homens: 5242 m; Número de buracos do campo:
18; Par do campo: 72; Caddies; Trolleys eléctricos;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

O Oceânico O’Connor Júnior Golf Course complementa na
perfeição o campo Faldo, no novo Oceânico Amendoeira Golf
Resort. Os desafios deste campo luxuriante, que se estende
através de um vale fértil, são os lagos e os bunkers
estrategicamente localizados. Lagos e ribeiros imperam em 9
dos 18 buracos, incluindo o 3º, onde se encontra uma relíquia
mourisca localizada numa ilha. A multiplicidade de tees está
disponível para os jogadores de todos os níveis.

Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 2007; Autor Arquiteto: Fausto Nascimento;
Comprimento para profissionais: 5615 m; Comprimento
campeonato homens: 4728 m; Número de buracos do campo:
18; Par do campo: 70; Trolleys eléctricos;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito; Aceita Travellers Cheques;

Silves Golf apresenta um enorme desafio e um elevado «slope
rating» de 121. O campo par 70 é dotado de uma excelente
colecção de buracos par 3 e extraordinários par 5.
Um «drive» no primeiro buraco terá que afastar-se de dois lagos
laterais. O design estratégico é caracterizado por uma beleza
natural e elegante.
Os golfistas desfrutam de uma vista deslumbrante para a Serra
de Monchique e o vale de Vila Fria, repleto de palmeiras e
oliveiras.
Na memória do golfista permanece uma gigantesca oliveira
antiga na encosta do primeiro buraco.

Tavira
Benamor Golf

Benamor Golf - Academia

Morada: Quinta de Benamor8800-067 Conceição de
Tavira
Telefone: +351 281 320 880 Fax: +351 281 320 888

Morada: Quinta de Benamor8800-067 Conceição de
Tavira
Telefone: +351 351 281 320 880 Fax: +351 351 281 320
888
E-mail: secretaria@benamorgolf.com Website:
http://www.benamorgolf.com

E-mail: secretaria@benamorgolf.com Website:
http://www.benamorgolf.com
Horários e Reservas:
Março a Outubro: 7h00 - 20h00
Novembro a Fevereiro - 7h00 - 19h00; Reserva:: Recomendada;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 2000; Autor Arquiteto: Sir Henry Cotton;
Comprimento para profissionais: 5497 m; Comprimento
campeonato homens: 5197 m; Número de buracos do campo:
18; Par do campo: 71; Principais provas:: Projeto Drive
Federação (juniores) + Benamor ClassicsTrolleys eléctricos;
Comprimento campeonato senhoras: 4760 m;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

Horários e Reservas:
Março a Outubro: 7h00 - 20h00
Novembro a Fevereiro - 7h00 - 19h00;
Caraterísticas e Serviços:
Proprietário: Benamor Ativadades Turisticas (Benamor Golf);
Instrutor: Bart van der Wind; Driving Range; Putting green;
Chipping area; Short Game area; Aluguer de tacos; Bolas de
treino; Restaurante; Lojas; Video analysis; Trolleys; Trolleys
electricos;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;
Programas de formação:
Aulas de Grupo - máximo 6 pessoas;

Quinta da Ria
Monte Rei Golf & Country Club
Morada: Sesmarias - Apartado 118 8901-907 Vila Nova
de Cacela
Telefone: +351 281 950 960 Fax: +351 281 950 951
E-mail: golf@monterei.com Website: http://www.monterei.com
Horários e Reservas:
07.00h / 19.00h;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Caraterísticas e Serviços:
Aluguer de tacos; Buggies; Licoes individuais; Licoes de grupo;
Ano de inauguracao: 2006; Autor Arquiteto: Jack Nicklaus ;

Morada: Quinta da Ria8900-057 Vila Nova de Cacela
Telefone: +351 281 950 580 Fax: +351 289 950 589
E-mail: info@quintadaria.com;
reception@quintadaria.com Website:
http://www.quintadaria.com
Horários e Reservas:
Verão - 07h00 / 20h00 Inverno - 07h00 / 19h00;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 2002; Autor Arquiteto: William Roquemore Jr.;
Comprimento para profissionais: 6053 m; Comprimento
campeonato homens: 4977 m; Número de buracos do campo:

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

12/40

Comprimento para profissionais: 6567 m; Comprimento
campeonato homens: 4845 m; Número de buracos do campo:
18; Par do campo: 72;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

Quinta de Cima
Morada: Quinta da Ria

18; Par do campo: 72; Principais provas:: "PGA Europro Tour in
2003 and 2004; Portugal Algarve Seniors Open 2005; European
Seniors Tour Qualifying School in 2006, 2007 and 2008; Portugal
Algarve Ladies Open 2008Trolleys eléctricos;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

8900-057 Vila Nova de Cacela

Telefone: +351 281 950 580 Fax: +351 289 950 589
E-mail: info@quintadaria.com Website:
http://www.quintadaria.com
Horários e Reservas:
Verão - 07h00 / 20h00 Inverno - 07h00 / 19h00;
Outras Informações:
Academia de Golfe Par 18 com outra facilidades practica de jogo
curto como putting & Shiping greens, bunker areas.;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 2002; Autor Arquiteto: Rocky Roquemore;
Comprimento para profissionais: 6586 m; Comprimento
campeonato homens: 5032 m; Número de buracos do campo:
18; Par do campo: 72; Principais provas:: PGA Europro Tour in
2003 and 2004; Portugal Algarve Seniors Open 2005; European
Seniors Tour Qualifying School in 2006, 2007 and 2008; Portugal
Algarve Ladies Open 2008; BMW International Cup 2008; Trolleys
eléctricos;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;
De qualquer dos seus tees, este magnífico Campo de 18 buracos
é um autêntico teste de golfe e um verdadeiro desafio.

O primeiro dos dois percursos de 18 buracos estende-se por uma
área com vistas espetaculares, na costa leste do Algarve, mais
conhecida pelo Sotavento.
O campo de Golfe da Quinta da Ria, situado em pleno Parque
Natural da Ria Formosa foi já descrito por golfistas experientes
como um dos mais belos da região.
De fato, sobranceiro ao estuário da Ria Formosa, as vistas para o
areal abaixo e para o vaivém das marés, são de cortar
respiração. A concentração desaparece, o espírito começa a
vaguear e … segurar o resultado do jogo pode não ser nada
fácil… na verdade, isso se calhar até nem interessa nada!

Toda a propriedade está envolvida numa profunda paz. Da
Quinta de Cima, as vistas são espectaculares e inspiradoras: de
qualquer parte do Campo, tanto a serra como o mar são um
deleite para os olhos.
Oliveiras e Alfarrobeiras centenárias juntamente com a
bordadura de laranjeiras e videiras, mantêm a tipicidade da
paisagem da região. Até parece que o Campo existe ali há
séculos.
Esta é também uma zona protegida e oxalá se possa manter
assim para sempre!

Vila do Bispo
Golf Santo António

Golf Santo António - Academia

Morada: Vale do Poço8650-060 Budens / Vila do Bispo

Morada: Vale do Poço8650-060 Budens / Vila do Bispo

Telefone: +351 282 690 054

Telefone: +351 282 690 054

E-mail: golf.reservations@saresorts.com Website:
http://www.saresorts.com/golf-santo-antonio

E-mail: golf.reservations@saresorts.com Website:
http://www.saresorts.com/golf-santo-antonio

Horários e Reservas:
7h45 - 18h00; Reserva:: Recomendada;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 1987; Autor Arquiteto: Pepe Gancedo;
Comprimento para profissionais: 5712 m; Comprimento
campeonato homens: 5712 m; Número de buracos do campo:
18; Par do campo: 71; Comprimento campeonato senhoras: 4619

Horários e Reservas:
7h45 - 18h00;
Caraterísticas e Serviços:
Proprietário: Golfe Santo António; Instrutor: Ian Stallard; Driving
Range; Putting green; Chipping area; Short Game area; Aluguer
de tacos; Bolas de treino; Restaurante; Lojas; Video analysis;
Trolleys;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
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m;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

O Golfe Santo António, antigo Parque da Floresta, foi desenhado
por Pepe Gancedo, um dos arquitetos mais famosos de Espanha,
cuja filosofia de construção de golfe envolve alteração mínima
do terreno existente. O campo está perfeitamente integrado na
paisagem.
Sendo o mais ocidental campo de golfe do Algarve, o Golfe Santo
António, estende-se sobre as colinas atrás da aldeia piscatória de
Salema, perto da histórica cidade de Lagos e não muito longe da
Reserva Natural da Costa Vicentina.
Emoldurado por um vale que serpenteia através do campo
criando alguns fairways ondulantes, o campo de golfe Santo
António no Parque da Floresta é uma arena impressionante que
já foi palco do prestigiado Europro Tour.
Com 18 buracos, par 71, o campo prolonga-se por 5712
metros. O Golfe Santo António dispõe de driving range,
academia de golfe, campo de treino, putting green e loja de
golfe.
Seja qual for o seu nível de jogo, um principiante entusiasta ou
um golfista experiente de baixo handicap, depois de passar
algum tempo com o nosso Profissional PGA na Academia Santo
António sentir-se-á melhor preparado para enfrentar os desafios
de qualquer campo de golfe. Uma simples dica poderá ser tudo o
que precisa para mudar o seu jogo.
O Clubhouse, onde poderá desfrutar de uma deliciosa refeição,
proporciona espectaculares vistas panorâmicas sobre as
montanhas e o mar, e também uma visão geral sobre parte do
campo.

Programas de formação:
Aulas de Golfe
Na Academia de Golfe Santo Antonio, há aulas para todos os
gostos: aulas individuais, partilhadas, aulas de jogo no campo,
aulas de família e de crianças, bem como clínicas de golfe.
Uma lição individual é apropriada para qualquer um; desde
principiantes até jogadores mais avançados. Estas lições são tão
individuais e únicas como você é único como pessoa e golfista.
Por que não partilhar uma lição com alguém? Traga o seu
parceiro ou talvez o seu filho ou a sua filha ou simplesmente um
amigo. Aulas partilhadas não são apenas uma óptima maneira
de iniciar os novatos no jogo, mas também são adequadas para
jogadores mais experientes que prefiram uma estrutura de aula
um pouco menos informal em comparação com a de uma aula
individual.
A aula de jogo no campo é uma grande oportunidade para o
profissional ver o seu "verdadeiro jogo" em situações reais e
oferece uma ampla gama de cenários de aprendizagem e opções
diferentes do driving range. Por que não reservar uma aula de
jogo individualmente ou com amigos? A lição incluirá conselhos e
dicas sobre todos os aspetos do jogo, como “driving”, ferros,
jogo curto, “putting”, pontaria e alinhamento, para citar alguns.
O ênfase nas lições para crianças é divertimento, divertimento,
DIVERTIMENTO. As lições são adequadas para meninas e
meninos com idade entre 3 e 16 anos de idade. Temos uma
grande variedade de tacos para crianças, incluindo os de plástico
com bolas de golfe de espuma para as crianças mais novas.
Temos bandeiras, aros e redes que servirão de alvo.
As clínicas de golfe podem oferecer-lhe alguns dos melhores
resultados num curto espaço de tempo e são adequadas para
golfistas de todos os níveis, desde principiantes e estreantes que
desejam aprender os princípios básicos a jogadores avançados
que querem melhorar e aprimorar as suas habilidades.;

A Academia de Golfe Santo Antonio possui 14 baias no driving
range, 4 delas cobertas, tem uma ampla área com numerosos
alvos e dois greens de prática, um a aprox. 120m e outro a
165m.
A Academia tem um putting green suavemente inclinado
semelhante aos do campo que é usado para aulas putting e
chipping. Há uma máquina de bolas no driving range. As fichas
podem ser adquiridas na Recepção de Golfe e na Academia. Os
tacos podem ser emprestados gratuitamente na Recepção de
Golfe ou na Academia.
Há mais dois putting greens no complexo, um frente à Recepção
de Golfe (atrás do estacionamento de buggies), o outro a
caminho do 1º tee. Ambos têm inclinações suaves, oferecendo
uma boa experiência relativamente à semelhança de velocidade
e superfície dos greens do campo.
Além disso, perto do 1º tee existe uma área de prática de jogo
curto com um green e dois bunkers. Uma área ideal para praticar
tudo, desde pancadas de bunker a pitches de 60 a 70m. Com
terreno ondulante semelhante ao encontrado no campo esta
área de jogo curto oferece uma boa oportunidade de prática.
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Vilamoura
Laguna Golf Course

Millennium Golf Course

Morada: Caminho da Fonte do Ulme,8125-406, Vilamoura

Morada: Caminho da Fonte do Ulme8125-406, Vilamoura

Telefone: +351 289 310 180

Telefone: +351 289 310 188

E-mail: booking@dompedrogolf.com Website:
http://www.dompedrogolf.com

E-mail: booking@dompedrogolf.com Website:
http://www.dompedrogolf.com

Horários e Reservas:
época alta - 07h00 / 20h00 época baixa - 07h00 / 19h00;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Restaurante; Ano de inauguracao: 2000; Autor
Arquiteto: Joseph Lee; Comprimento para profissionais: 6121 m;
Número de buracos do campo: 18; Par do campo: 72; Caddies;
Trolleys eléctricos;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

Horários e Reservas:
época alta - 07h00 / 20h00 época baixa - 07h00 / 19h00;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Restaurante; Ano de inauguracao: 2000; Autor
Arquiteto: Martin Hawtree; Comprimento para profissionais: 6157
m; Comprimento campeonato homens: 4767 m; Número de
buracos do campo: 18; Par do campo: 72; Caddies; Trolleys
eléctricos;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

Os 18 buracos do Laguna Golf oferecem diferentes e variadas
condições de jogo, uma caraterística típica do traço do seu autor,
o arquiteto, americano Joseph Lee. Isto aplica-se tanto ao
primeiro conjunto de 9 buracos, inaugurado em 1990, como aos
últimos nove, de 1993. Ao contrário dos outros campos de
Vilamoura, o Oceânico Laguna localiza-se num terreno
relativamente plano e aberto. A modernidade do seu design
revela-se no posicionamento estratégico de bunkers e obstáculos
de água, todos requerendo bastante perícia.

O projeto do Millennium Golf Course é da autoria do arquiteto
inglês Martin Hawtree e o campo foi inaugurado em Maio de
2000. O planeamento cuidado que antecedeu a sua conceção faz
dele um dos campos mais atraentes construídos, até à data, em
Portugal. Inserido num cenário de grande beleza, o percurso
serpenteia por entre pinhais e campo em estado puro,
proporcionando aos jogadores um constante desafio.

Pestana Vila Sol

Old Course Golf Club
Morada: Volta do Medronho8125-548, Vilamoura
Telefone: +351 289 310 341
E-mail: booking@dompedrogolf.com Website:
http://www.dompedrogolf.com
Horários e Reservas:
época alta - 07h00 / 20h00 época baixa - 07h00 / 19h00;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Restaurante; Ano de inauguracao: 1969; Autor
Arquiteto: Frank Pennink (Remodelled by Martin Hawtree in
1996); Comprimento para profissionais: 6254 m; Comprimento
campeonato homens: 5086 m; Número de buracos do campo:
18; Par do campo: 73; Caddies; Trolleys eléctricos;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

O Old Course foi desenhado pelo arquiteto de golfe inglês Frank
Pennink. Inaugurado em 1969 sofreu importantes obras de
remodelação, que incluíram vários melhoramentos e a
construção de um novo clubhouse.
É, sem dúvida, um dos percursos portugueses mais conhecidos
internacionalmente especialmente devido à excecional
integração do seu traçado na paisagem, composta
maioritariamente por pinheiros, e ao correcto aproveitamento da
topografia do terreno.
O Old Course fica, para sempre, na memória de todos os
jogadores que lá jogam.

Morada: MorgadinhosAlto do Semino8125-307 Vilamoura
Telefone: +351 289 320 370 Fax: +351 289 316 499
E-mail: info@pestanagolf.com Website:
http://www.pestanagolf.com
Horários e Reservas:
Inverno – 07:00 - 18:30 Verão- 7:00 - 20:30;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Licoes individuais; Licoes de
grupo; Restaurante; Ano de inauguracao: 1991 + 2001; Autor
Arquiteto: Donald Steel; Comprimento para profissionais: 8880
m; Comprimento campeonato homens: 7989 m; Número de
buracos do campo: 27; Par do campo: 72; Principais provas::
Portuguese Open 1992 & 1993
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

É um dos mais reputados percursos algarvios e já teve o
privilégio de receber o Open de Portugal, tendo inaugurado
recentemente um "loop" complementar de nove buracos.
Situado no coração de uma das mais desenvolvidas zonas
turísticas do Algarve, Vila Sol tornou-se um ex-libris do golfe
português com a realização de duas edições do Open de Portugal
em 1992 e 93. Inaugurado em 1991, é um típico percurso de
golfe "in land" da escola britânica assinado por Donald Steel e
apresenta já um elevado índice de maturação.
O campo serpenteia ao longo de um imenso pinhal - com
figueiras, sobreiros e amendoeiras à mistura - e revela-se um
teste às capacidades estratégicas do golfista. Os "fairways"
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Pinhal Golf Course
Morada: Rua da Torre D’Água8125-467, Vilamoura
Telefone: +351 289 310 390
E-mail: booking@dompedrogolf.com Website:
http://www.dompedrogolf.com/
Horários e Reservas:
época alta - 07h00 / 20h00
época baixa - 07h00 / 19h00;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Restaurante; Ano de inauguracao: 1976; Autor
Arquiteto: Frank Pennink; Remodelled by Robert Trent Jones in
1985; Comprimento para profissionais: 6353 m; Comprimento
campeonato homens: 5206 m; Número de buracos do campo:
18; Par do campo: 72; Caddies; Trolleys eléctricos;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

O Pinhal Golf Course foi inaugurado em 1976 e o traçado original
é da autoria do arquiteto inglês Frank Pennink. As várias
modificações introduzidas, em 1985, pelo famoso arquiteto
americano Robert Trent Jones, resultaram numa evidente
diferença de conceitos num mesmo campo. O primeiro conjunto
de 9 buracos serpeiteiam por entre pinheiros bravos, enquanto
os outro 9 retornam em campo aberto e leve declive ascendente,
proporcionando fabulosas visitas para o mar.

Victoria Golf Course
Morada: Caminho da Fonte do Ulme8125-406, Vilamoura
Telefone: +351 289 320 100
E-mail: booking@dompedrogolf.com Website: https://ww
w.dompedrogolf.com/courses/victoria-golf-course/
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Restaurante; Ano de inauguracao: 2004; Autor
Arquiteto: Arnold Palmer; Comprimento para profissionais: 6609
m; Comprimento campeonato homens: 4726 m; Número de
buracos do campo: 18; Par do campo: 72; Caddies; Trolleys
eléctricos;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

requerem grande precisão nas pancadas de saída, havendo
ainda que negociar os vários obstáculos sempre em jogo (lagos e
"bunkers") e a rapidez dos "greens". A obtenção de um bom
resultado final está ligada ao sucesso conseguido nos primeiros
quatro buracos. O quarto buraco do "loop" de nove buracos
recentemente inaugurado é um par 5 que passa por ser o mais
comprido do complexo com os seus 519 metros, mas alguns dos
novos buracos são igualmente notáveis.

Quinta do Lago Laranjal
Morada: Quinta do Lago8135-024 Almancil
Telefone: +351 289 390 700 Fax: +351 289 390 701
E-mail: golf@quintadolago.com Website:
http://www.quintadolagogolf.com
Horários e Reservas:
07h30 - 20h00;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Licoes individuais; Licoes de
grupo; Restaurante; Ano de inauguracao: 2008; Autor Arquiteto:
Jorge Santana da Silva ; Comprimento para profissionais: 6062
m; Comprimento campeonato homens: 4808 m; Número de
buracos do campo: 18; Par do campo: 72;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

Inserido num antigo pomar de laranjeiras é hoje um belo campo
de golfe que oferece uma experiência de diferente,
especialmente para aqueles que procuram o que melhor existe
acompanhado de um serviço personalizado.
O terreno expressa-se num suave ondulado. Este percurso
caracteriza-se por fairways estreitos e greens bem defendidos,
num desafio permanente à concentração e precisão. Par 72 de
6.480 metros de comprimento, com 5 pares 5, 8 pares 4 e 5
pares 3, inseridos ao longo de um cenário composto por 5
espectaculares lagos e cursos de água rodeados por pinheiros,
sobreiros e laranjeiras.
Será uma surpresa para muitas pessoas … provoca uma série de
emoções, desde o primeiro ao último buraco. Tem a ver com o
jogo e com a estratégia, assim como com a estética. Ninguém
lhe ficará indiferente.

O Victoria Golf Course, com uma área de cerca de 90 hectares, é
um “championship signature course”, Par 72, desenhado pelo
lendário Arnold Palmer, medindo 6,651 metros a partir das
marcas brancas.
Considerado um dos melhores e mais desafiantes campos de
golfe da Europa, este campo foi o projeto de golfe mais
ambicioso de sempre realizado em Portugal, tendo sido
construído a pensar no potencial para acolher as principais
competições de golfe internacionais.
Nenhum esforço foi poupado na preservação tanto das zonas
húmidas existentes, como da vegetação autóctone,
nomeadamente alfarrobeiras, oliveiras e amendoeiras. Os vários
lagos, que ocupam uma superfície de espelho de água com cerca
de 13 hectares, funcionam ainda como reservatório de água de
rega.
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Neste campo ressalta a existência de 5 ou 6 tees por buraco,
fairways largos e ondulantes, extensos obstáculos de água e
bunkers bem posicionados. Outro atrativo é o excecional campo
de treino e um putting green com uma generosa área de cerca
de 2.500 m2.
O Victoria Golf Course foi anfitrião do “World Cup
Championships” em 2005 e recebe o Portugal Masters desde
2007.

Açores
Ilha Terceira
Clube de Golfe da Ilha Terceira
Morada: Fajãs de Agualva - Caixa Postal 159760-909
Praia da VitóriaIlha Terceira
Telefone: +351 295 902 444 Fax: +351 295 902 445
E-mail: info@terceiragolf.com; reservas@terceiragolf.com
Website: http://www.terceiragolf.com
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Restaurante; Ano de inauguracao: 1954 / 2005; Autor Arquiteto:
Arquitectos da Força Aérea Americana / K.K.Design;
Comprimento para profissionais: 5695 m; Número de buracos do
campo: 18; Par do campo: 72;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;

Situado perto de Angra do Heroísmo, capital da ilha Terceira, é
um excelente percurso de campeonato. Pinheiros altos, flores
coloridas (sobretudo azáleas e hortênsias), diversos lagos
naturais e uma manutenção irrepreensível conferem ao campo
uma marca dominante da beleza natural dos Açores, a que a
existência de vários "tees" em cada um dos buracos dá um
toque de percurso de campeonato e transforma o jogo numa
experiência inesquecível.
O buraco 18 - um par 3 - é considerado o mais difícil do campo,
pois o "green", com fortes inclinações e linhas muito difíceis de
ler, é protegido por uma lagoa. Para trás ficaram alguns testes
bem exigentes para golfistas de todos os níveis, como o 10 (um
par 4 que atravessa uma ravina e que tem um obstáculo de água
na frente do "green") e o 17 (um comprido par 5, com a água a
dificultar o "approach").

Ilha de São Miguel
Campo de Golfe da Batalha

Campo de Golfe das Furnas

Morada: Rua do Bom Jesus - Aflitos9545-234 Fenais da
LuzPonta Delgada
Telefone: +351 296 498 559 Fax: +351 296 498 612

Morada: Achada das Furnas9675-000 PovoaçãoIlha de
São Miguel
Telefone: +351 296 584 651 / +351 296 584 341

E-mail: info@azoresgolfislands.com Website:
http://www.azoresgolfislands.com

E-mail: info@azoresgolfislands.com Website:
http://www.azoresgolfislands.com

Horários e Reservas:
Inverno: 8h00 - 18H00
Verão: 8h00 - 19h00; Reserva:: Recomendada;
Outras Informações:
Reserva aconselhável para o uso de equipamentos de aluguer
(sets, trolleys e buggies).
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;

Horários e Reservas:
Inverno: 8h00 - 17H00
Verão: 8h00 - 18h00; Reserva:: Recomendada;
Outras Informações:
Reserva aconselhável para o uso de equipamentos de aluguer
(sets, trolleys e buggies).
Caraterísticas e Serviços:
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Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 1996; Autor Arquiteto: Cameron Powell;
Comprimento para profissionais: Course A - 3206m | Course B 3206m | Course C - 3082m; Comprimento campeonato homens:
Course A - 3122m | Course B - 3108m | Course C - 2949m;
Número de buracos do campo: 27; Par do campo: 72; Principais
provas:: Açores Ladies Open & Azoren Pro-AmCaddies;
Comprimento campeonato senhoras: Course A - 2679m | Course
B - 2645m | Course C - 2571m;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 1936; Autor Arquiteto: Mackenzie Ross / Cameron
& Powell; Comprimento para profissionais: 3118 m; Comprimento
campeonato homens: 2993 m; Número de buracos do campo:
18; Par do campo: 72; Principais provas:: Azores ProAMCaddies;
Comprimento campeonato senhoras: 2648 m;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

Bem-vindo aos campos de golfe da Azores Golf Islands.
Bem-vindo aos campos de golfe da Azores Golf Islands.
A paisagem deslumbrante é o cenário perfeito para uma volta de
golfe inesquecível, num ambiente de pura natureza
característico dos Açores.
A Azores Golf Islands convida-vos a disfrutar dos dois campos de
golfe Batalha e Furnas, sem pressa, em pleno oceano Atlântico,
num ambiente verde, na ilha de São Miguel, nos Açores em
Portugal.

A paisagem deslumbrante é o cenário perfeito para uma volta de
golfe inesquecível, num ambiente de pura natureza
característico dos Açores.
A Azores Golf Islands convida-vos a disfrutar dos dois campos de
golfe Batalha e Furnas, sem pressa, em pleno oceano Atlântico,
num ambiente verde, na ilha de São Miguel, nos Açores em
Portugal.

Centro de Portugal
Batalha
Villa Batalha Golfe
Morada: Hotel Villa BatalhaRua D. Duarte I, 2482440415 Batalha
Telefone: +351 244 240 400
E-mail: golf@hotelvillabatalha.pt Website:
http://www.hotelvillabatalha.pt
Caraterísticas e Serviços:
Número de buracos do campo: 6; Par do campo: 54;

Belmonte
Quinta da Bica Golf
Morada: Quinta da Bica - EN 18 Km19,7 6250 Belmonte
Telefone: +351 935 069 609 Fax: +351 275 414 434
E-mail: quinta-da-bicagolf@sapo.pt
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green;
Caraterísticas e Serviços:
Restaurante; Ano de inauguracao: 2003; Autor Arquiteto: Carlo
Corsini; Comprimento para profissionais: 437 m; Número de
buracos do campo: 9; Par do campo: 27;
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Cantanhede
Campo de Golfe de Cantanhede

Campo de Golfe de Cantanhede - Academia

Morada: Clube de Golfe de CantanhedeComplexo
Desportivo de Cantanhede3060-197 Cantanhede
Telefone: +351 968 203 111 / +351 231 027 338

Morada: Clube de Golfe de CantanhedeComplexo
Desportivo de Cantanhede3060-197, Cantanhede
Telefone: +351 968 203 111 / +351 231 027 338

E-mail: geral@golfecantanhede.pt Website:
http://www.clubegolfecantanhede.com

E-mail: geral@golfecantanhde.pt Website:
http://www.clubegolfecantanhede.com

Horários e Reservas:
Terça a sábado: 9h30 - 19h30
Domingo: 9h30 - 13h00
Encerra à segunda feira.; Reserva:: Não;
Outras Informações:
O Clube de Golfe de Cantanhede dispõe de um Professor
licenciado em Desporto e com diploma de Treinador da FPG.
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Trolleys; Licoes individuais; Licoes de
grupo; Clinica de golfe; Ano de inauguracao: 2009; Autor
Arquiteto: Fernando Fragoso; Comprimento para profissionais:
1200m (P&P) / 1950 (PAR 3); Comprimento campeonato homens:
1200m (P&P) / 1950 (PAR 3); Número de buracos do campo: 9;
Par do campo: 54; Principais provas:: Campeonatos
FPGComprimento campeonato senhoras: 1200m (P&P) / 1950
(PAR 3);
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;

Horários e Reservas:
Terça a sábado: 9h30 - 19h30
Domingo: 9h30 - 13h00
Encerra à segunda feira.;
Caraterísticas e Serviços:
Driving Range; Putting green; Chipping area; Short Game area;
Aluguer de tacos; Bolas de treino; Lojas; Video analysis; Trolleys;
Programas de formação:
O Clube de Golfe de Cantanhede dispõe de um Professor
licenciado em Desporto e com diploma de Treinador da FPG.

O Campo de Golfe de Cantanhede é a primeira infraestrutura
pública de golfe construída em Portugal e integra áreas de
ensino e treino, competição e uma clubhouse.
A área de ensino dispõe de um driving-range com 10 boxes, um
pitching-green e um putting-green com cerca de 600 m2. O
campo dispõe de vinte e dois pontos de saída, permitindo jogar,
além de P&P, também um percurso Par3 bem desafiante!

Escola de Formação (Júniores) - CGC
Terças ou Quartas: 18h - 19h30
Sábados: 9h00 ou 10h00 ou 11h00
Mensalidade:
€17,50 - até aos 11 anos
€20,00 - dos 12 aos 16 anos.
Os alunos da Escola de Formação têm acesso a:
- 2 aulas p/ semana + torneio mensal
- Dispensa de equipamento se necessitarem
- Green fee mensal quando aptos para jogar no campo
- Acesso livre à área de ensino e treino (O balde de bolas será
facultado ao preço especial de €0,50 (50 cêntimos))
- Cesto de bolas gratuito antes da aula.
Aulas de Iniciação / Aperfeiçoamento :
- Individuais, em grupo, e Clínicas de Golfe (empresas,
associações, escolas, etc)
*O horário das aulas é marcado antecipadamente com o
professor pelo tlm 968 203 111, ou diretamente na receção do
clube.
Aulas (30 min) p/ pessoa
Individual - 12,50 €
Grupo (2p) - 10,00 €
Grupo (3p) - 7,50 €
Conjunto de aulas
6 Aulas - 10% Desconto
12 Aulas - 15% Desconto;

O Campo de Golfe de Cantanhede é a primeira infra-estrutura
pública de golfe construída em Portugal e integra áreas de
ensino e treino, competição e uma clubhouse.
A área de ensino dispõe de um driving-range com 10 boxes, um
pitching-green e um putting-green com cerca de 600 m2.O
campo dispõe de vinte e dois pontos de saída, permitindo jogar,
além de P&P, também um percurso Par3 bem desafiante!

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

19/40

Coimbra
Academia de Golf da Quinta das Lágrimas
Morada: Rua António Augusto Gonçalves - Santa Clara
3041-901 Coimbra
Telefone: +351 239 802 388 Fax: +351 239 441 695
E-mail: lagrimasgolfe@oninet.pt Website:
http://www.quintadaslagrimas.pt/golfe
Horários e Reservas:
10h00 / 19h00 (de 3ª Feira a Domingo) Fechado: 2ª Feira;
Caraterísticas e Serviços:
Proprietário: Hotel Quinta das Lágrimas; Instrutor: Nuno Barreto;
Driving Range; Putting green; Chipping area; Restaurante;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A Academia está dotada com um driving range de 35 tapetes de
saída com iluminação, com cerca de 180 metros de comprimento
e três greens alvo, e campo de pitch e putt de nove buracos, par
3, com comprimentos entre os 30 e os 60 metros.
A Academia de Golfe complementa na perfeição uma estadia na
Quinta das Lágrimas, oferecendo uma actividade de lazer para
pais e filhos, num enquadramento natural único.
Se não é jogador, aproveite uns dias em Coimbra para se iniciar.
Se já pratica golfe, verá que este é o melhor local para melhorar
o seu jogo. O ensino de qualidade disponível inclui formatos
específicos para jogadores iniciados ou experientes, para
individuais ou grupos (clínicas de empresas ou outras
organizações).
A Academia proporciona férias de golfe, cursos de 3 e 5 dias,
clínicas e demonstrações. Os profissionais são qualificados pela
PGA da Inglaterra.

Curia
Curia Golf
Morada: Largo da Estação

3780-541 Curia

Telefone: +351 231 516 891 Fax: +351 213 516 831
E-mail: info@curiagolfe.com Website:
http://www.curiagolfe.com
Horários e Reservas:
Aberto todos os dias: às 8.00h;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Trolleys; Licoes individuais; Licoes de
grupo; Clinica de golfe; Ano de inauguracao: 2004; Autor
Arquiteto: Jorge Santana da Silva; Comprimento para
profissionais: 2485 m; Comprimento campeonato homens: 2048
m; Número de buracos do campo: 9; Par do campo: 35;
Principais provas:: Curia P.G.A Open Portugal - Troféu GANT A.E.A Pro Am
Áreas de Prática:
Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

Desenhado por Jorge Santana da Silva, o Curia Golf está
integrado numa estância termal de elevada qualidade e com um
passado histórico reconhecido.
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A vinte minutos das cidades de Coimbra e Aveiro, o Curia Golf é
o primeiro campo em pleno centro do País e pretende afirmar-se
como um novo destino de golfe.
Competitivo para jogadores de todos os níveis, o percurso
desenvolve-se ao longo do Rio Cértima, e enquadra três lagos
artificiais que são obstáculos a ter em conta ao longo do jogo. O
campo é plano, com ondulações suaves nos fairways e bunkers
amigáveis distribuídos ao longo do percurso, apresentando
alguns pares 3 e 5 que constituem um estimulante desafio a
qualquer jogador de golfe. Os greens, protegidos por bunkers
essencialmente laterais, são generosos e ondulados.
O Curia Golf disponibiliza um Clubhouse moderno e agradável,
com um serviço de qualidade: pro-shop , bar, restaurante,
balneários, esplanada, putting-green , net-range e zona de
prática de chipping e bunker.
Situado em plena região da Bairrada, famosa pela sua
gastronomia e enologia, o Curia Golf é o destino adequado para
quem deseja aliar o golfe com a tranquilidade e o bem-estar.

Óbidos
Bom Sucesso Design Resort, Leisure & Golf

Praia D'El Rey Golf & Beach Resort

Morada: Lugar do Bom Sucesso / Vau 2510-662 Óbidos

Morada: Vale de Janelas - Amoreira 2510-451 Óbidos

Telefone: +351 262 965 310 Fax: +351 262 969 690

Telefone: +351 262 905 005 Fax: +351 262 905 009

E-mail: golf@bomsucesso.net Website:
http://www.bomsucesso.net

E-mail: golf.reservations@praia-del-rey.com Website:
http://www.praia-del-rey.com

Horários e Reservas:
Verão - 07h30 / 20h00 Inverno - 07h30 / 18h00;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: SET/2008; Autor Arquiteto: Donald Steel;
Comprimento para profissionais: 6228 m; Comprimento
campeonato homens: 4842 m; Número de buracos do campo:
18; Par do campo: 72; Principais provas:: Provas da Federação
Portuguesa de Golfe, Torneios Patrocinados;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;
Um espetacular Campo de Golfe Championship de 18 buracos,
ocupando uma área superior a 60 hectares foi concebido por um
dos mais prestigiados arquitetos de golfe do mundo, Donald
Steel.

Horários e Reservas:
Verão - 07h30 / 20h30 Inverno - 07h30 / 18h30 ;
Outras Informações:
Registo Nº : 25/2007;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 1997; Autor Arquiteto: Cabell B. Robinson;
Comprimento para profissionais: 6434 m; Comprimento
campeonato homens: 4874 m; Número de buracos do campo:
18; Par do campo: 73; Trolleys eléctricos;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;
De um lado o mar, do outro a mancha verde do campo de golfe
estendendo-se por dunas, falésias e pinhais, formam a moldura
natural para um jogo de golfe numa das mais luminosas zonas
do litoral português

Localizado sobre as margens da Lagoa de Óbidos, o campo
estende-se ao longo do empreendimento o que irá proporcionar
aos jogadores a possibilidade de jogarem sobre um declive e
vegetação natural próprio do terreno e, em simultâneo,
desfrutarem as vistas excecionais que rodeiam o local.
Já está terminada a construção deste campo e a abertura
aconteceu no dia 27 de Setembro de 2008.

Royal Óbidos Spa & Golf Resort
Morada: Cabeço da Serra 2510-665 Vau, Óbidos
Telefone: +351 262 965 220
E-mail: golf.reservations@royalobidos.com Website:
http://www.royalobidos.com
Horários e Reservas:
Segunda a Domingo, a partir das 7h30.; Reserva::

O percurso de Praia d'El Rey é uma fonte de surpresas: no
buraco 2 joga-se à vista das reserva natural das ilhas Berlengas;
no 12, o Atlântico está sempre presente; no 14, o jogador terá de
contornar as variações de humor do vento e no 17 há 570
metros para percorrer até ao "green". No fim da emoção do jogo,
aguarda-nos um restaurante com vista panorâmica sobre o mar,
que se orgulha do seu serviço profissional e verdadeiramente
personalizado.
A poucos quilómetros, não deixe de visitar a vila de Óbidos,
rodeada por uma muralha medieval que encerra um património
digno de conhecer, e a cidade de Caldas da Rainha, antiga
estância termal que se tornou conhecida pela centenária
tradição de faianças artísticas, muito pitorescas e de forte sabor
nacional, cuja história poderá conhecer no Museu de Cerâmica.
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Recomendada;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 2012; Autor Arquiteto: Severiano Ballesteros;
Comprimento para profissionais: 6.692 m; Comprimento
campeonato homens: 5.968 m; Número de buracos do campo:
18; Par do campo: 72;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

Campo de golfe de campeonato de 18 buracos, com 6 buracos
com vistas para a lagoa de Óbidos e 12 buracos com vistas para
o Oceano Atlântico. Uma verdadeira obra prima de Severiano
Ballesteros.

Peniche
Campo de Golfe do Botado
Morada: Av. do Golfe - Hotel Atlantico Golfe- Consolação
2525-150 Atouguia da Baleia (Peniche)
Telefone: +351 262 757 700 / 262 759 667 Fax: +351
262 750 717
E-mail: atlanticogolfehotel@atlanticogolfehotel.com
Website: http://www.atlanticogolfehotel.com
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Restaurante; Ano de inauguracao: 1996; Autor
Arquiteto: Mateus Marteleira; Comprimento para profissionais:
2428 m; Comprimento campeonato homens: 2160 m; Número de
buracos do campo: 9; Par do campo: 67;
Áreas de Prática:
Driving Range;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;
Não foram necessárias grandes preparações, para transformar
um local privilegiado pela natureza, num agradável percurso de
nove buracos, que se estende ao longo do oceano.
Seis lagos e grandes "bunkers" desafiam a perícia do jogador
neste percurso "links" que corre paralelo às dunas de uma praia.
O cenário que envolve o jogo abre-se sobre o mar e o céu azul, o
imponente Cabo Carvoeiro que se prolonga nas águas do
Atlântico e a Reserva Natural das Ilhas Berlengas.
O Atlântico Golfe Hotel proporciona agradáveis horas passadas
nas piscinas de água quente e fria, um health club, parque
infantil, bares e restaurantes, courts de ténis e um campo de
futebol.
Em Peniche pode assistir ao espectáculo da chegada dos
coloridos barcos que vêm descarregar o peixe. A melhor
demonstração da nobre qualidade do pescado deste nosso mar
está em prová-lo. A categoria da matéria-prima dispensa
tratamento culinário sofisticado: cozido ou grelhado com um fio
de azeite português. Incomparável.
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Torres Vedras
Campo Real
Morada: Campo Real

2565-770 Turcifal (Torres Vedras)

Telefone: +351 261 960 899 Fax: +351 261 960 894
E-mail: golf@camporeal.pt Website:
http://www.camporeal.pt
Horários e Reservas:
Verão - 07h30 / 20h00 Inverno - 07h30 / 18h00 ;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 2005; Autor Arquiteto: Donald Steel; Comprimento
para profissionais: 6009 m; Número de buracos do campo: 18;
Par do campo: 72; Principais provas:: Torneios de vários clubes
nacionais; Ladies Open 2010 e 2011; Caddies; Trolleys
eléctricos;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;
Este campo par-72, 18-buracos desenhado pelo arquiteto Donald
Steel está perfeitamente integrado na paisagem circundante,
dando a impressão de que sempre esteve lá. Há uma harmonia
surpreendentemente agradável na forma como o campo está
envolto entre a natureza e as construções existentes e previstas
para o desenvolvimento circundante.
A ClubHouse tem um magnífico terraço com vista para o buraco
18 e oferece uma vista deslumbrante sobre a totalidade do
curso, pelo que representa definitivamente o lugar de encontro
ideal para todos aqueles que procuram desfrutar de uma bebida
na tranquilidade do entardecer. O restaurante e bar interagem
de uma forma bastante inovadora, espalhando-se de dentro para
fora. Um espaço onde o Chef Vítor Cardoso convida os clientes a
escolher um menu altamente criativo, com refeições que vão
desde um lanche leve e desportivo a um saboroso almoço entre
amigos.
O clube de Golfe CampoReal oferece aos seus membros e
golfistas um serviço ao mais alto nível e é geralmente
considerado como um marco de qualidade real na região de
Lisboa. O campo de golfe preenche de facto os elevados padrões
de qualidade estabelecidos para o Hotel, Spa e Residences.

Viseu
Montebelo Golfe
Morada: Farminhão

3510-643 Viseu

Telefone: +351 232 856 464
E-mail: golfemontebelo@montebelohotels.com Website:
http://www.golfemontebelo.pt
Horários e Reservas:
Aberto todos os dias: 8:00 - 20:00
Encerra: 25 Dezembro e 1 Janeiro
; Reserva:: Recomendada;
Outras Informações:
Percurso Caramulo 1-18
Comprimento: 6.317 Metros
PAR: 72
Percurso Estrela 10-27
Comprimento: 5.924 Metros
PAR: 72
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Percurso Buçaco 19-27/1-9
Comprimento: 5.933 Metros
PAR: 72
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 1997; Autor Arquiteto: Mark Stilwell & Malcon
Kenyon; Comprimento para profissionais: 6317 m; Comprimento
campeonato homens: 5718 m; Número de buracos do campo:
27; Par do campo: 72; Principais provas:: Circuito Nevada Bob´s
Golf; Ranking Montebelo/Carlsberg; Internacional Pairs; BPI
Challenge; Expresso BPI Golf Cup; Circuito Liberty; Corporate do
Benfica; Taça Duque do Porto; Associação de Seniores de
Portugal.Comprimento campeonato senhoras: 5134 m;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

O Montebelo Golfe, a dez minutos de Viseu, enquadrado pelas
serras da Estrela e do Caramulo, integra-se numa paisagem de
sonho. Inaugurado com dezoito buracos em Setembro de 1997,
teve uma expansão de mais nove em Junho de 2007,
constituindo um verdadeiro desafio para todos os graus de
experiência golfista num cenário de 200 hectares composto por
pinheiros, carvalhos e pela predominância do tojo e da urze,
tradicional vegetação rasteira.
O layout do campo e o design dos buracos foram concebidos
tendo em atenção a relação entre as características
dimensionais e a morfologia do terreno onde estes se inserem,
por forma a harmonizar e melhorar a componente paisagística e
ambiental.
O Montebelo Golfe concentra num ponto de distribuição,
localizado no centro do campo, várias áreas funcionais, as quais
constituem os elementos básicos do empreendimento, além dos
espaços específicos destinados ao treino: driving range, pitch &
put, bunkers shot, putting green, academia, e ainda,
complementarmente, os imóveis do clube de golfe e do
restaurante associado que compõe um aliciante para quem
pretende desfrutar tranquilamente do magnífico ambiente que
este local oferece.

Lisboa Região
Cascais
Clube de Golfe Quinta da Marinha

Quinta da Marinha, Oitavos Dunes, SA

Morada: Rua das Palmeiras - Quinta da Marinha
2750-715 Cascais
Telefone: +351 21 486 01 80 Fax: +351 21 486 90 32

Morada: Quinta da Marinha Casa da Quinta nº 25
2750-004 Cascais
Telefone: +351 214 860 600 Fax: +351 214 860 609

E-mail: golf@quintadamarinha.com Website:
http://www.quintadamarinha.com

E-mail: info@oitavosdunes.pt Website:
http://www.oitavosdunes.pt

Horários e Reservas:
07h15 - 20h45;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 1984; Autor Arquiteto: Robert Trent Jones;
Comprimento para profissionais: 5870 m; Comprimento
campeonato homens: 4758 m; Número de buracos do campo:
18; Par do campo: 71; Principais provas:: Em 1988, Ladies
Masters, prova que integrava o Circuito profissional de Senhoras;

Horários e Reservas:
Verão - 07h30 / 20h30 Inverno - 08h30 / 18h00 ;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 2001; Autor Arquiteto: Arthur Hills; Comprimento
para profissionais: 6303 m; Comprimento campeonato homens:
4573 m; Número de buracos do campo: 18; Par do campo: 71;
Principais provas:: Open de Portugal 2005, 2007, 2008 e 2009 ;
Trolleys eléctricos;
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Em Outubro de 2002, PGA Seniors Tour Championship; Em Junho
2007, Challenge Tour ; Caddies; Trolleys eléctricos;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito; Aceita Travellers Cheques;
Entre a intensa animação do Estoril e de Cascais e o majestoso
cenário da praia do Guincho fica o percurso da Quinta da
Marinha, onde se encontra um dos mais emblemáticos buracos
do golfe português, um par 4 que desce para o mar.
O percurso da Quinta da Marinha, está integrado numa grande
propriedade de luxo onde se pode passar uns dias agradáveis,
pois para além de se jogar golfe, pode-se andar a cavalo,
almoçar no clube ou passear à sombra de milhares de pinheiros,
com a companhia do grandioso espectáculo do Atlântico.
Foi desenhado por Robert Trent Jones, que lidou com um terreno
plano, projectando o campo com cinco buracos de par 5 e seis
buracos de par 3; o buraco mais espectacular do campo é o 13,
um par 4 de 339 metros que desce na direcção do mar e que
termina num green onde o golfista tem como pano de fundo o
oceano Atlântico. Muitos bunkers e alguns lagos dificultam a
tarefa dos jogadores, sendo disso exemplo o buraco 10, cujo
green está rodeado de água.

Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;
O Oitavos Dunes está situado no Parque Natural de SintraCascais. Rodeado de pinheiros e dunas insere-se numa área de
grande beleza natural. A presença do mar é uma constante ao
longo do campo, desfrutando-se a Norte a Serra de Sintra e o
Cabo da Roca, e a o oeste o Oceano Atlântico.
O percurso foi cuidadosamente desenhado por um dos melhores
arquitetos de golfe da actualidade, o ex-presidente da American
Society of Golf Course Architects, Arthur Hills.
Arthur Hills preservou as caraterísticas únicas do terreno,
desenhando um campo natural de 6.303 metros.A certificação
ambiental foi obtida através da Audubon International, uma
associação ambientalista americana. O Oitavos Dunes é o 1º
campo de golfe na Europa e o 2º no Mundo a ser reconhecido
como um "Certified Signature Sanctuary - Gold". Considerado
pela revista Golf Monthly, em Janeiro de 2003, como um dos 10
melhores campos de golfe da Europa Continental. Hoje, estamos
no TOP 100 da revista americana Golf Magazine.

Um percurso de grande beleza onde predomina o mar e o belo
recorte da serra de Sintra.

Costa de Caparica
Aroeira I

Aroeira II

Morada: Herdade da Aroeira, Fonte da Telha 2820-567
Charneca da Caparica
Telefone: +351 212 979 110 Fax: +351 212 971 238

Morada: Herdade da Aroeira, Fonte da Telha 2820-567
Charneca da Caparica
Telefone: +351 212 979 110 Fax: +351 212 971 238

E-mail: golf.reservas@aroeira.com Website:
http://www.aroeira.com

E-mail: golf.reservas@aroeira.com Website:
http://www.aroeira.com

Horários e Reservas:
08h00 / 18h00;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 1973; Autor Arquiteto: Frank Pennink;
Comprimento para profissionais: 6044 m; Comprimento
campeonato homens: 5186 m; Número de buracos do campo:
18; Par do campo: 72; Principais provas:: Open de Portugal;
diversos Ladies Open; Qualifying School Ladies European Tour;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;
A 20 minutos de Lisboa, a sul do Tejo, na Aroeira combinam-se
na perfeição um percurso de campeonato com a exuberância da
natureza que o envolve.

Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Licoes individuais; Licoes de
grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de inauguracao: 2000;
Autor Arquiteto: Donald Steel; Comprimento para profissionais:
6367 m; Comprimento campeonato homens: 4805 m; Número de
buracos do campo: 18; Par do campo: 72; Principais provas::
Ladies Open de Portugal; Qualifying school ladies European Tour;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;
Um novo campo na zona de Lisboa que faz da Aroeira um centro
privilegiado para a prática do golfe, graças a dois percursos
vizinhos e a uma considerável área de treino.

Frank Pennink desenhou este percurso num pinhal salpicado de
flores selvagens, reserva natural de muitas espécies de aves.
Pela sua densa arborização, a imprensa britânica chamou-lhe o
"Wentworth de Lisboa", numa alusão à semelhança com o
famoso percurso londrino. O campo possibilita grande variedade
de situações de jogo e a utilização de quase todos os tacos - sem
a existência de qualquer "bunker" de "fairway". O buraco 11, um
par 4 desenhado por Robert Trent Jones, exige um "blind shot"
de saída, para depois se descobrir um espetacular "green"
protegido por muita água.
Em 1996 e 1997 a Aroeira acolheu o Open de Portugal (European

Um conceito de golfe assaz diferente do percurso Aroeira I,
materializado em "greens" rápidos e de grandes dimensões que
chegam mesmo a ultrapassar os 700m2 e que são dotados de
relva Penn A2, faz com que o Aroeira II seja o primeiro campo de
golfe português a usar nos "greens" um tal tipo de relva, que
pode ser cortada a 2 mm.
Apesar dos convidativos "greens", regista um crescendo de
dificuldade do buraco 1 para o 9 ("stroke" 1), assim como do 10
para o 18 ("stroke" 2). Contrariamente ao percurso mais antigo,
o novo campo tem "bunkers" de "fairway", alguns ao estilo
escocês "pot bunker". Mas a areia não é o único obstáculo a ter
em consideração: devido aos cinco grandes lagos existentes, a
água é quase sempre uma constante ao longo do percurso,
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Tour).

especialmente nos nove buracos seguintes.

Não parta deste lugar sem ir contemplar, mesmo ao lado, o
espaço imenso de areia, mar e céu que é a Costa de Caparica,
aos pés de uma arriba fóssil (Paisagem Protegida), formidável
paredão avermelhado que aqui se formou desde o Miocénico ao
Quarternário. Um pouco mais a sul, visite no cabo Espichel,
impressionante promontório sobre o mar, a pequena ermida da
Memória, do séc. XV.

Com a inauguração do segundo campo, a Aroeira tornou-se no
maior complexo de golfe da região de Lisboa e assume-se como
um apetecível centro de lazer e turismo, sobretudo tendo em
conta a vizinhança de extensas praias.

Golf Aldeia dos Capuchos
Morada: Largo Aldeia dos Capuchos 2825-017 Capuchos
/ Costa da Caparica
Telefone: +351 212 909 046 / 926 606 899 Fax: +351
212 909 016
E-mail: golf@aldeiadoscapuchos.com Website:
http://www.aldeiadoscapuchos.com
Horários e Reservas:
Verão - 08h00 / 20h00 Inverno - 08h00 / 18h00 ;
Outras Informações:
Alojamento Hotel Melia Aldeia dos Capuchos e Sea Spa.;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 2008; Autor Arquiteto: Jorge Santana da Silva;
Comprimento para profissionais: 1402 m; Comprimento
campeonato homens: 1053 m; Número de buracos do campo: 9;
Par do campo: 29; Principais provas:: Torneios de Clubes
Nacionais; Trofeu Aldeia dos Capuchos;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;
O Campo Executivo mais perto de Lisboa...
Com 9 buracos bem desenhados, o Campo Executivo — Golf
Aldeia dos Capuchos permite jogar uma partida de Golfe em
pouco tempo, obrigando a um desafio agradável, tendo o golfista
de utilizar as suas capacidades ténicas numa permanente luta
contra o Campo.
O PAR 29 com belas vistas para o Mar, pequenos declives, um
grande lago, “greens” de grande dimensão e “ bunkers”
estrategicamente colocados, proporcionam uma agradável
escapadela de desporto e Lazer.

Estoril
Golf do Estoril
Morada: Av. da República2765-273 Estoril
Telefone: +351 214 680 176 Fax: +351 214 682 796
E-mail: geral@golfestoril.com Website:
http://www.palacioestorilhotel.com
Horários e Reservas:
30 Outubro - 30 Janeiro
Semana: 7h30 - 18h30 / Fim de semana e Feriados: 7h30-19h00
1 Fevereiro - 31 Março
7h30 - 19h00
1 Abril - 30 Outubro
7h30 - 20h00;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 1929 / 1936; Autor Arquiteto: Jean Gassiat /
Mackenzie Ross; Comprimento para profissionais: 5189 m;
Comprimento campeonato homens: 5189 m; Número de buracos
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do campo: 18 + 9; Par do campo: 69; Caddies; Comprimento
campeonato senhoras: 4602 m;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

Internacionalmente famoso pela sua localização junto da luxuosa
estância balnear do Estoril e um dos mais antigos de Portugal,
este percurso com vistas espectaulares sobre o Atlântico atraiu
desde sempre os grandes nomes do Golfe mundial.
Palco de numerosas edições do Open de Portugal e de
Campeonatos Amadores internacionais, muitos foram os
campeões - de Max Faulkner a Severiano Ballesteros - a pisar os
seus "fairways".
É um campo curto que proporciona um desafio aliciante,
desenhado por Mackenzie Ross, que fez excelente uso dos
pinheiros e dos eucaliptos - o que, acrescentado ao terreno
irregular, torna o campo mais num desafio de precisão do que de
distância.
A partida pode terminar com a excelente gastronomia
portuguesa na varanda do restaurante da "club-house", com
uma vista espetacular sobre o Atlântico. Como curiosidade,
Ballesteros jogou o seu primeiro torneio profissional fora de
Espanha no Estoril, em 1974, e logo na primeira volta fez um
pouco prometedor 89... no dia do seu 17º aniversário.
Aproveite para tirar o melhor partido do Estoril, do seu Casino,
parques e esplanadas, lembrando que durante a II Guerra
Mundial aqui moraram várias famílias reais europeias. Mesmo ao
lado do Estoril, Cascais, com as suas ruas estreitas, lojas
modernas, bares e restaurantes oferece-lhe um dia em cheio.

Lisboa
Campo de Golfe do Jamor

Clube de Golfe do Paço do Lumiar

Morada: Complexo Desportivo do Estádio Nacional - Golfe

Morada: Urbanização Quinta dos Alcoutins - Rua
Principal, 79 - Lumiar 1600 Lisboa
Telefone: +351 217 591 719 Fax: +351 217 591 720

Telefone: +351 214 199 418
E-mail: golfejamor@fpg.pt Website:
http://portal.fpg.pt/jamor/
Caraterísticas e Serviços:
Ano de inauguracao: 2013; Autor Arquiteto: Dan Blankenship;
Número de buracos do campo: 9; Par do campo: 34;

E-mail: golf@golfepacodolumiar.pt Website:
http://www.golfepacodolumiar.pt
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Restaurante; Ano de inauguracao: 2000; Autor
Arquiteto: Gary Grandstaff; Comprimento para profissionais:
3122 m; Comprimento campeonato homens: 2704 m; Número de
buracos do campo: 9; Par do campo: 29;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green;
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Oeiras
Oeiras Golf & Residence
Morada: Av. Casal De Cabanas, lote 1402745 Barcarena
Telefone: +351 965 002 755
E-mail: reservasoeiras@orizontegolf.com Website: http://
www.orizontegolf.com/clube/oeiras-golf/oeirasgolf/campos
Caraterísticas e Serviços:
Ano de inauguracao: 2013; Autor Arquiteto: Jorge Santana da
Silva; Número de buracos do campo: 9; Par do campo: 37;

Palmela
Arrábida Resort & Golf Academy

Campo de Golfe do Montado

Morada: Av. José Maria Eça de Queirós2950-580 Quinta
do Anjo
Telefone: +351 210 442 600

Morada: Urbanização do Golfe do Montado, Lote 1
- Algeruz 2950-051 Palmela
Telefone: +351 265 708 150 Fax: +351 265 708 159

E-mail: recepction@phr.pt Website:
http://www.arrabidaresort.pt

E-mail: geral@golfdomontado.com.pt Website:
http://www.montadoresort.com

Caraterísticas e Serviços:
Ano de inauguracao: 2013; Autor Arquiteto: Jorge Santana da
Silva; Número de buracos do campo: 18; Par do campo: 61;

Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 1992; Autor Arquiteto: Duarte Sottomayor & Jorge
Santana da Silva; Comprimento para profissionais: 6330 m;
Número de buracos do campo: 18; Par do campo: 72; Principais
provas:: "Challenge Vap";
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Próximo do Castelo de Palmela, o Campo de Golfe do Montado
está rodeado por vinhedos da região, desenvolvendo-se num
Montado de Sobreiros, onde Ribeiros e Lagos tornam mágica a
beleza desta herdade. A 30 minutos de Lisboa, o Campo de Golf
está criteriosamente inserido numa paisagem rural que nos
ajuda a quebrar a rotina do dia-a-dia.
Em funcionamento desde 1992, o Campo de Golf do Montado
necessitava de um impulso que o colocasse de novo no lugar de
destaque que lhe pertence. Foi então iniciada uma obra de
remodelação em 2005, da autoria do já sobejamente conhecido
Arq. Jorge Santana da Silva, em que todo o Layout foi
redesenhado criando-se novos Tees e Greens que exigem
alguma ponderação na hora de escolher o taco certo antes da
próxima pancada...de realçar o buraco 18 onde se joga para um
green situado numa Ilha.

Sesimbra
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Quinta do Peru Golf & Country Club
Morada: Alameda da Serra, 2 2975-666 Quinta do
Conde
Telefone: +351 212 134 320 Fax: +351 212 134 321
E-mail: club@golfquintadoperu.com Website:
http://www.golfquintadoperu.com
Horários e Reservas:
07h30 - 19h30;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Restaurante; Ano de inauguracao: 1994; Autor
Arquiteto: Rocky Roquemore; Comprimento para profissionais:
6036 m; Comprimento campeonato homens: 4703 m; Número de
buracos do campo: 18; Par do campo: 72; Principais provas::
Final Challenge Tour UAP, Campeonato Nacional Clubes;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;
Situado numa região conhecida pelos seus imponentes castelos
medievais, a Quinta do Peru oferece um percurso diversificado
com excelentes perspectivas da paisagem circundante.
Tendo a Serra da Arrábida como pano de fundo, a Quinta do Peru
apresenta um traçado muito agradável para amadores, mas é
igualmente um desafio para profissionais.
Classificado entre os 10 melhores campos do país na eleição
bienal da revista Golf Europeu, este percurso, muito arborizado e
coberto de flores silvestres, tem um início bastante diversificado.
O teste mais duro teste do campo será o buraco 8, um par 3 com
um comprimento de 200 metros, onde é preciso ultrapassar um
lago que protege o "green". A qualidade do percurso permitiu-lhe
acolher várias competições do European Challenge Tour.
Não deixe de fazer um passeio pela Serra da Arrábida, Parque
Natural com soberbas vistas sobre o mar, recortado por
pequenas enseadas de areia onde o mar ganha tonalidades
diversas. Um dos interesses históricos da serra é o sedutor
Convento da Arrábida, fundado no séc. XVI e harmoniosamente
integrado na paisagem. Castelos para visitar: Setúbal, Sesimbra
e Palmela. O queijo de Azeitão, o vinho moscatel de Setúbal e o
mel da Arrábida contam-se entre os tentadores sabores da
região.

Sintra
Belas Clube de Campo

Lisbon Sports Club

Morada: Alameda do Aqueduto - Belas Clube de Campo
2605-193 Belas
Telefone: +3541 21 962 66 40 Fax: +351 21 962 66 41

Morada: Casal da Carregueira - Belas

E-mail: golfe@planbelas.pt Website:
http://www.belasclubedecampo.pt
Horários e Reservas:
Abril/Setembro 7h30 - 20h00 Outubro/Março 7h30 - 18h00
Encerra a 1 de janeiro e a 25 de dezembro ;
Outras Informações:
Registo Nº : 63/2003 ;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 1997-98; Autor Arquiteto: William "Rocky"
Roquemore; Comprimento para profissionais: 6109 m;
Comprimento campeonato homens: 4888 m; Número de buracos
do campo: 18; Par do campo: 72; Principais provas:: Grand Final

2605-213 Belas

Telefone: +351 21 431 00 77 Fax: +351 21 431 24 82
E-mail: geral@lisbonclub.com Website:
http://www.lisbonclub.com
Horários e Reservas:
08h00 - 18h00;
Outras Informações:
Agora temos a A16 para chegar ao “Lisbon Sports Club” para
quem venha de Cascais, Estoril ou Sintra. Através da A5 ou do
IC19 aceda à A16 e utilize a saída nº 11 (Telhal / Vale-de-Lobos),
na rotunda vire à esquerda, direcção Vale-de-Lobos, passe a
linha do comboio, continue em frente e no primeiro cruzamento
vira à direita em direcção a Belas e após o Belas clube de Campo
vai encontrar na primeira à direita o “Lisbon Sports Club”;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Restaurante; Ano de inauguracao: 1922; Autor
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do Challenge Tour, Outubro 1998;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;
O campo de golfe do Belas Clube de Campo é um “Championship
Golf Course” com um traçado excecional, com fairways e greens
por vezes implantados em vales profundos, proporcionando
inesquecíveis vistas panorâmicas.
O percurso é muito completo e diversificado, agradando a todos
independentemente do seu handicap. Exige técnica e estratégia
de jogo e é reconhecido, nacional e internacionalmente, como
um dos melhores campos construídos em Portugal.
Tem em operação um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), que
permite a monitorização de todos os aspectos que se relacionam
com o ambiente salvaguardando os recursos naturais, e que foi
objeto de uma certificação ambiental ao abrigo da Norma EN ISO
14001 e segundo o Programa Europeu “Commited to Green”.

Penha Longa Golfe
Morada: Estrada da Lagoa Azul - Linhó2714-511 Sintra
Telefone: +351 219 249 011 Fax: +351 219 249 007
E-mail: resort.penhalonga@penhalonga.com Website:
http://www.penhalonga.com
Horários e Reservas:
Verão - 7h30 / 21h00 Inverno - 7h30 / 18h30; Reserva::
Recomendada;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Restaurante; Ano de inauguracao: 1992 / 1995;
Autor Arquiteto: Robert Trent Jones Jr.; Comprimento para
profissionais: 6290 m; Comprimento campeonato homens: 5414
m; Número de buracos do campo: 27; Par do campo: 72;
Principais provas:: Open de Portugal - 1994, 1995, 2010Caddies;
Trolleys eléctricos;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

Movimentos arrojados, abordagens corajosas e greens artísticos,
contrastando com a beleza da serra de Sintra, deram ao campo
de Golfe do Penha Longa Resort um lugar de destaque entre
os 30 melhores campos de golfe da Europa Continental.
Com 27 buracos e desenhado pelo famoso Robert Trent Jones Jr,
possui os circuitos Atlântico e Mosteiro, cada um oferecendo
uma experiência diferente através das colinas de Sintra e do
próprio resort.
O Clube de Golfe do Penha Longa, fundado em 1992 e com mais
de 100 sócios extende os serviços de cinco estrelas do Penha
longa Resort aos seus associados. Os sócios usufruem de
condições especiais nos green fees e torneios, bem como
vestiários privados com sauna, jacuzzi e piscina de contraste.

Arquiteto: Hawtree #E_COMERCIAL#amp;amp; Sons;
Comprimento para profissionais: 5303 m; Comprimento
campeonato homens: 4638 m; Número de buracos do campo:
18; Par do campo: 69; Principais provas:: "Lisbon Cup";
Coronation Cup; Selby Cup; Taça VIII Centenário; Trolleys
eléctricos;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;
No ano de 1880, residentes britânicos da zona de Lisboa
fundaram um Clube. Em 1890 construiram em Algés um
pequeno campo de golfe de 6 buracos. Dando um salto no
tempo, é este Clube que origina em 1922 o actual Lisbon Sports
Club, que se instala no Alto da Ajuda, com um campo de nove
buracos. Em 1962 muda-se para onde agora está, na Serra da
Carregueira, entre Belas e Vale de Lobos, a cerca de 20m de
Cascais e Lisboa, onde começa com nove buracos. Passados
alguns anos construíram-se mais 5 e em 1992 completaram-se
os 18 buracos.
Com todas as características de um campo-serra é relativamente
curto mas a configuração natural do traçado torna-o bem mais
difícil do que parece, exigindo muita concentração e um grande
sentido estratégico de jogo. O percurso desenvolve-se por vales
com uma ribeira que interfere na maioria dos buracos, com
árvores antigas e abundante vegetação natural e fairways
estreitos mas bem enquadrados, tanto na paisagem como no
desenvolvimento do jogo. Pela diversidade de todos os buracos,
por muitas vezes que se jogue, sempre se descobrem novos
atractivos.
Aproveitada a casa senhorial da antiga propriedade do Casal da
Carregueira como Club House, o Lisbon Sports Club foi
construindo outras infra-estruturas, sendo de salientar a sua bela
piscina, três campos de ténis de pó de tijolo, um “bate-bolas” de
golf e um driving range.

Pestana Beloura Golf Resort
Morada: Rua das Sesmarias, 3 – Quinta da Beloura
2710-692 Sintra
Telefone: +351 21 910 63 50 Fax: +351 21 910 63 59
E-mail: beloura.reservas@pestana.com Website:
http://www.pestanagolf.com
Horários e Reservas:
Verão - 07h00 / 20h00 Inverno - 07h00 / 18h00 ;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 1991; Autor Arquiteto: Rocky Roquemore;
Comprimento para profissionais: 5716 m; Comprimento
campeonato homens: 5094 m; Número de buracos do campo:
18; Par do campo: 73; Principais provas:: Semana de Golfe Costa
do Estoril - Torneio da PGA Portugal; Trolleys eléctricos;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;
É o campo ideal para quem prefere um jogo suave em terreno
plano. A moldura da romântica serra de Sintra dá um especial
toque de beleza a este par 73.
Com uma excelente situação na Costa do Estoril e muito perto
de Sintra, paisagem cultural que é Património da Humanidade, o
projecto destes 18 buracos foi desenhado por William Rocky
Roquemore sobre um terreno plano, proporcionando um jogo
muito agradável que não exige muito esforço.
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Cerca de 40 mil árvores de variadíssimas espécies plantadas ao
longo dos seus "fairways", carvalhos, pinheiros, palmeiras,
cedros e mangais, traçam em redor do campo um quadro de
verdura a que a existência de diversos lagos confere ainda maior
beleza e alguma dificuldade no jogo. No buraco 18, um par 4 de
384 metros, o "green" é protegido à direita pelo maior dos lagos,
proporcionando um final de grande beleza.

Madeira
Funchal
Palheiro Golf
Morada: Rua do Balançal, 29

9060-414 Funchal

Telefone: +351 291 790 120 Fax: +351 291 792 456
E-mail: golf@palheiroestate.com Website:
http://www.palheirogolf.com
Horários e Reservas:
08.00h - 19.00h;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 1993; Autor Arquiteto: Cabell Robinson;
Comprimento para profissionais: 6086 m; Comprimento
campeonato homens: 5448 m; Número de buracos do campo:
18; Par do campo: 72; Principais provas:: Palheiro Open, Salva de
Aniversário, Royal Savoy Classic, BES Kids, Moynihan's Open;
Trolleys eléctricos;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;
Bem localizado, junto aos famosos jardins da Quinta do Palheiro
que remontam ao princípio do século passado e são conhecidos
pela exótica diversidade da sua flora, o percurso do Palheiro
proporciona vistas fabulosas sobre a baía do Funchal, o mar e as
distantes ilhas Desertas.
O campo (par 72) foi desenhado pelo arquiteto Cabell Robinson,
um ex-assistente de Robert Trent Jones, com obra feita em
Portugal e que teve a preocupação de aproveitar ao máximo as
colinas, os cumes e os vales profundos tão típicos da topografia
madeirense, de modo a proporcionar um tipo de jogo
emocionante e competitivo.
No Palheiro existem cinco buracos de par 3, nove de par 4 e
quatro de par 5, entre os quais o dezoito - um "finishing hole"
que dá acesso a uma bonita "club-house" bem ao estilo
madeirense, onde os golfistas podem descansar e regalar a vista
com uma inesquecível panorâmica sobre a cidade do Funchal.
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Ilha da Madeira
Porto Bay Serra Golf
Morada: Sítio dos Casais Próximos9100-255 Sto. António
da SerraSanta Cruz
Telefone: +351 291 550 100 Fax: +351 291 550 105
E-mail: serragolf@portobay.pt Website:
http://www.portobay.pt
Horários e Reservas:
Segunda a domingo - 8h00 às 19h00 - Inverno / 8h00 às 20H00 Verão;
Outras Informações:
COURTESY MINI-BUS - GRÁTIS e mediante reserva. Disponível no
Funchal, Caniço, Santa Cruz e Machico.
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 1991; Autor Arquiteto: Robert Trent Jones Senior ;
Comprimento para profissionais: 6241 m + 2911 m; Número de
buracos do campo: 27; Par do campo: 72; Principais provas::
MADEIRA ISLANDS OPEN - PGA EUROPEAN TOURCaddies;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

Com panorâmicas fantásticas sobre o oceano, este percurso foi
desenhado por Robert Trent Jones e inaugurado em Setembro de
1991. É um dos mais deslumbrantes campos de golfe de
montanha da Europa e tem acolhido o Open da Madeira desde
1993, recebendo rasgados elogios por parte dos profissionais do
European Tour e da imprensa especializada.
Por se situar num terreno extremamente irregular e de
abundante vegetação, localizado a uma altitude de 670 metros
acima do nível do mar, foi necessário um grande esforço humano
e material para a conclusão do projeto. Apesar disso, Trent Jones
conseguiu conceber 27 buracos, (o terceiro "loop" de nove
buracos foi inaugurado em Outubro de 1998) de forma lógica e
interdependente. Um dos seus buracos mais espetaculares é o 4
(percurso Machico), um par 3, cujo "shot" para o "green" é
batido sobre uma ravina de vegetação densa, mas muitas são as
ocasiões para regalar a vista ao longo de todo o percurso.

Ilha de Porto Santo
Porto Santo Golfe
Morada: Sítio das Marinhas 9400-162 Porto Santo
Telefone: +351 291 983 778 Fax: +351 291 983 508
E-mail: sdps@netmadeira.com Website:
http://www.portosantogolfe.com
Horários e Reservas:
Abril a outubro: 08H00/20H00 Novembro a março: 08H00/18H00;
Outras Informações:
Tem ainda SPA (Jaccuzi, Sauna e Banho Turco);
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 2004; Autor Arquiteto: Severiano Ballesteros;
Comprimento para profissionais: 6434 m; Comprimento
campeonato homens: 5357 m; Número de buracos do campo: 72
+ 9; Par do campo: 72; Principais provas:: Madeira Islands Open European Tour (2009, 2010 e 2011); Caddies; Trolleys eléctricos;
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Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;
Estendendo-se pela ilha paradisíaca do Porto Santo, o traçado do
campo foi estudado de forma a integrar-se harmoniosamente na
paisagem e a respeitar os ecossistemas, tirando partido das
plantas indígenas e dos vários lagos existentes.
Espetacular pela paisagem, exigente com o traçado e amplo
pelas suas dimensões, trata-se de um campo capaz de atrair,
tanto profissionais, como jogadores menos experientes, e possui
duas zonas diferentes.
O percurso Sul aproxima-se do tradicional estilo dos melhores
campos americanos, com vários lagos e a praia como pano de
fundo. Requer um jogo longo e preciso. A abundância de lagos
estrategicamente colocados é um teste à capacidade de
concentração do jogador.
O percurso Norte é valorizado por altas falésias e tem os
melhores ingredientes dos links britânicos, com cenários
espetaculares. Oferece ao jogador um desafio irrepetível. Entre
os mais marcantes estão os buracos 13, 14 e 15, situados ao
longo da falésia e que permitem aos jogadores contemplar
magnificas vistas sobe o mar e apreciar o recorte do litoral.

Porto e Norte
Amarante
Golfe de Amarante
Morada: Quinta da Deveza - Fregim

4600-593 Amarante

Telefone: +351 255 446 060 Fax: +351 255 446 202
E-mail: geral@golfedeamarante.com Website:
http://www.golfedeamarante.com
Horários e Reservas:
09h00 – 19h00 (3ª a 6ª Feira); 08h00 – 19h00 (Sábado e
domingo) Encerra: 2ª Feira.;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 1997; Autor Arquiteto: Jorge Santana da Silva;
Comprimento para profissionais: 5030 m; Comprimento
campeonato homens: 4089 m; Número de buracos do campo:
18; Par do campo: 68; Principais provas:: Audi Quattro Cup;
International Pairs; Campeonato do Norte.;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;
Percurso de montanha, embelezado por várias quedas de água,
é ideal para quem deseje jogar golfe num dos mais belos
cenários do norte de Portugal.
Situado na Quinta da Deveza e rodeado por um belo e saudável
enquadramento de serranias, o percurso de Amarante é um
sinuoso campo de montanha que exige precisão, devido à sua
estreiteza, aos "bunkers" que protegem os "greens" e aos lagos
que entram em jogo nos buracos 3, 8, 12 e 17. Apesar da sua
localização a 600 metros acima do nível do mar, a maior parte
dos 18 buracos são suaves, pois o arquiteto conseguiu restringir
as subidas ao mínimo.
O ex-libris do percurso é o buraco 4, um par 4 de apenas 306
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metros com um acentuado grau de dificuldade, já que a pancada
de aproximação é batida para um "green" elevado, medindo
apenas vinte metros de largura por sete de comprimento. O
eventual bom desempenho nos buracos de par 5 poderá ser
recompensado com um "birdie".
Em 1999 e 2000 acolheu o Campeonato Nacional de
Profissionais. É imprescindível fazer uma visita à bonita e
histórica cidade de Amarante, sobre o rio Tâmega e um passeio
na imponente serra do Marão.

Chaves
Vidago Palace Golf Course
Morada: Parque de VidagoApartado 165425-307 Vidago
Telefone: +351 276 990 980 Fax: +351 276 990 912
E-mail: golfreservations@vidagopalace.com Website:
http://www.vidagopalace.com
Horários e Reservas:
8.00H / 17.00H; Reserva:: Necessária;
Outras Informações:
DRESS CODE: Calça de sarja, polo, sapatos de golfe. É impedido
o uso no campo e jeans e fatos de treino.
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 1936 / 2010; Autor Arquiteto: Mackenzie Ross
(1936) / Cameron & Powell (2010); Comprimento para
profissionais: 6308 m; Comprimento campeonato homens: 5903
m; Número de buracos do campo: 18; Par do campo: 72;
Principais provas:: Torneios Mensais; Taças de SetembroTrolleys
eléctricos; Comprimento campeonato senhoras: 4797 m;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

O excelente campo de golfe do Vidago Palace foi redesenhado
pela firma Cameron & Powell a partir dum original de Mackenzie
Ross, construído em 1936, tendo sido transformado num campo
Par 72. No percurso de golfe existem grandes contrastes que
têm em comum o respeito especial pela envolvente natural.
Uma imagem de marca deste campo são os muros de suporte de
todos os tees, construídos em pedra local e as árvores
centenárias que foram conservadas na sua quase totalidade. Os
primeiros quatro buracos jogados no seio do parque centenário
antecipam os 11 seguintes, construídos de raiz no vale da Oura.
Os últimos 3 jogam-se na parte superior do parque centenário
com a vista espantosa e magnífica de colinas e aldeias. Todos os
buracos constituem um desafio e cada um dos últimos 9 é
completamente diferente do anterior, de modo a que os golfistas
possam testar e apreciar todo o leque de pancadas.
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Espinho
Oporto Golf Club
Morada: Paramos

4500 Espinho

Telefone: +351 22 734 20 08 Fax: +351 22 734 68 95
E-mail: oportogolfclub@oninet.pt Website:
http://www.oportogolfclub.com
Horários e Reservas:
8h00 / 20h00 (encerra: Segunda-feira);
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Trolleys; Licoes individuais; Clinica de
golfe; Restaurante; Ano de inauguracao: 1890; Autor Arquiteto:
Desconhecido; Comprimento para profissionais: 5640 m;
Comprimento campeonato homens: 4969 m; Número de buracos
do campo: 18; Par do campo: 71; Principais provas:: Taça
Skeffington (desde 1891); Caddies;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito; Aceita Travellers Cheques;
Construído em 1890 por britânicos residentes no Porto, este
campo centenário é o segundo mais antigo da Europa
continental. Uma palavra resume o sofisticado ambiente do
Oporto Golf Club: tradição. Este percurso nortenho, situado perto
das bonitas praias de Espinho, dezassete quilómetros a sul da
cidade do Porto, é um verdadeiro "link".
Não sendo muito comprido, apresenta alguns obstáculos:
"fairways" estreitos e vento de norte a contrariar o jogador.
Particularmente exigente é o buraco 11, um par 5 de 494 metros
considerado, juntamente com o número 4, o mais difícil do
campo. Em contrapartida, cada uma das duas metades do
percurso termina com um par 5 bastante acessível, o que
proporciona alguns finais de competição bastante emotivos.
O carácter histórico do local é acentuado pelo facto de ali se
realizar a Taça Skeffington - uma competição que se joga
ininterruptamente desde 1891!

Esposende
Clube Golfe da Quinta da Barca

Clube Golfe da Quinta da Barca - Academia

Morada: Quinta da BarcaLugar da Barca do Lago Gemeses 4740-493 Esposende
Telefone: +351 253 96 67 23

Morada: Quinta da BarcaLugar da Barca do Lago Gemeses 4740-493 Esposende
Telefone: +351 253 966 723

E-mail: info@golfebarca.com Website:
http://www.golfebarca.com

E-mail: info@golfebarca.com Website:
http://www.golfebarca.com

Horários e Reservas:
Inverno: 9h - 17h
Verão: 9h - 20h;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 1997; Autor Arquiteto: Jorge Santana da Silva;
Comprimento campeonato homens: 1812 m; Número de buracos
do campo: 9; Par do campo: 30; Principais provas:: Taça Quinta
Barca, Taça Presidente, Taça Fernão LagoComprimento
campeonato senhoras: 1634 m;

Horários e Reservas:
9h00 - 18h00;
Caraterísticas e Serviços:
Instrutor: João Pedro; Filipe Biscoito; Driving Range; Putting
green; Chipping area; Short Game area; Aluguer de tacos; Bolas
de treino; Restaurante; Lojas; Trolleys;
Programas de formação:
Academia Golfe para alunos até ao 18 anos - Domingos, das 10h
às 11h e das 11h às 12h
Lições individuais
Lições Grupo;

É um campo que apesar do seu leve traçado exige estratégia de
jogo.
Possui seis buracos Par 3 e três buracos de Par 4, para um total
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de Par 30 sobre mais de 1800 metros. Os seus pontos relevantes
são os “greens” ondulantes, os “bunkers” estrategicamente
localizados e três lagos que garantem ao jogo um maior desafio
e aos olhos uma paisagem memorável.
O campo inicia-se numa área arborizada que se estende até ao
buraco 5, com os seus “fairways” por entre os pinheiros. A partir
deste ponto, os buracos estão localizados em paisagem de
espaço aberto, ao longo do rio Cávado. O buraco mais longo é o
3 que totaliza 339 metros. Outros buracos são também dignos
de referência como o buraco 6 (ao longo da margem do rio), o
buraco 8 (dog-leg à direita protegido por um lago onde qualquer
pancada mais forte para o green acabará nas águas do rio
Cávado) e o buraco 9 que começa com uma pancada sobre o rio.
É ideal para quem aposta no pensamento estratégico e perícia
de jogo.

Fafe
Campo de Golfe de Rilhadas
Morada: Quinta do Cancelo - Lugar Santo Novo - Arões
4824-952 Cepães Fafe
Telefone: +351 253 591 916 / 914 969 022
E-mail: clubegolf@rilhadas.com Website:
http://www.rilhadas.com
Horários e Reservas:
De Terça-feira a Domingo, das 8.30h ás 20.00h Encerra á
Segunda-feira. ;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Licoes individuais; Licoes de grupo; Restaurante; Ano de
inauguracao: 2008; Autor Arquiteto: José Lencastre; Número de
buracos do campo: 9; Par do campo: 62;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;

Matosinhos
City Golf
Morada: Rua Abade Correia da Serra, 1504460-208
Senhora da Hora
Telefone: +351 229 543 711
E-mail: info@citygolf.pt Website: http://www.citygolf.pt
Caraterísticas e Serviços:
Ano de inauguracao: 2011; Autor Arquiteto: José Lencastre;
Número de buracos do campo: 9; Par do campo: 27;
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Paços de Ferreira
Aviz Golf Club
Morada: Rua do Miraldo, 2624590-390 Freamunde
Telefone: +351 255 870 097
E-mail: info@avizgolfclub.com Website:
http://www.avizgolfclub.com
Caraterísticas e Serviços:
Ano de inauguracao: 2010; Autor Arquiteto: José Lencastre;
Número de buracos do campo: 9; Par do campo: 18;

Paredes
Campo de Golfe do Aqueduto
Morada: Campo de Golfe do Aqueduto4580 – 630 Vila
Nova de Carros
Telefone: +351 255 777 014 / +351 925 981 278
E-mail: paredesgolfeclube@gmail.com Website:
http://www.paredesgolfeclube.pt
Caraterísticas e Serviços:
Ano de inauguracao: 2012; Autor Arquiteto: José Lencastre;
Número de buracos do campo: 18; Par do campo: 28;

Ponte de Lima
Axis Golfe de Ponte de Lima
Morada: Quinta de Pias - Fornelos 4990-620 Ponte de
Lima
Telefone: +351 258 743 414 Fax: +351 258 743 424
E-mail: reservas@axisgolfe.com Website:
http://www.axishoteisegolfe.com
Horários e Reservas:
Aberto todos os dias - 08h30 / 18h30;
Outras Informações:
Duas unidades hoteleiras no empreendimento: Hotel junto ao
Club Hause 100m e casa de turismo habitação situada dentro do
campo entre o buraco 3 e 4.;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 1995; Autor Arquiteto: David e Daniel Silva;
Comprimento para profissionais: 6005 m; Comprimento
campeonato homens: 4719 m; Número de buracos do campo:
18; Par do campo: 71; Principais provas:: Taça Fundação ;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito; Aceita Travellers Cheques;
Um campo de montanha rodeado pela luxuriante paisagem do
norte de Portugal e antigos solares onde se desfruta a calorosa
hospitalidade portuguesa.
Localizado na encosta do Monte da Madalena, Ponte de Lima é
um típico percurso de montanha que se estende ao longo de seis
quilómetros engalanados por uma flora luxuriante.
Os primeiros nove buracos sucedem-se por entre seculares
castanheiros, sobreiros e carvalhos, passando por uma garganta
que dá acesso à Quinta de Anquião, onde os buracos 1, 2, 8 e 9
proporcionam uma gloriosa vista sobre o Vale do Lima e a cidade
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de Viana do Castelo, a 20 quilómetros de distância. O "tee" do
buraco 8 (par 3) encontra-se suspenso e permite atacar
diretamente o "green", situado bem mais abaixo, em direção aos
segundos nove buracos que se inserem num vale onde crescem
vinhas e árvores de fruto. O buraco 3 (par 5), com os seus 622
metros, é o mais extenso de Portugal e um dos mais compridos
da Europa.

Póvoa de Varzim
Estela Golf Club
Morada: Lugar do Rio Alto - Estela 4570-242 Póvoa de
Varzim
Telefone: +351 252 601 614 Fax: +351 252 612 701
E-mail: geral@estelagolf.pt Website:
http://www.estelagolf.pt
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Restaurante; Ano de inauguracao: 1988; Autor
Arquiteto: Duarte Sotto Mayor; Comprimento para profissionais:
6155 m; Comprimento campeonato homens: 5265 m; Número de
buracos do campo: 18; Par do campo: 72; Principais provas::
Open do Atlântico Vinho Verde – 1990; Open de Portugal – 1991;
Campeonato Internacional Amador Europeu –
1992/2000/2001/2003/2005/2008; XIII Campeonato Europeu de
Seniores – 1994; European Club Cup Trophy Men – 2010;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;
Um dos "links" do golfe português considerado entre os 10
melhores campos de Portugal. Ganhou notoriedade internacional
ao receber duas provas do European Tour.
Localizado a apenas 20 minutos do aeroporto internacional do
Porto e perto da Póvoa de Varzim, animado centro de veraneio, o
percurso da Estela, construído ao longo de três quilómetros de
bonitas dunas do litoral do Minho, oferece vistas deslumbrantes
sobre o oceano Atlântico.
Desenhado pelo arquiteto português Duarte Sottomayor, é um
típico "links" à moda escocesa, com a diferença de a relva
utilizada ser a Bermuda. Dois grandes lagos dão ainda mais
beleza a este percurso, que se pode tornar muito exigente
quando sopra o vento. As pancadas de saída erráticas são
fortemente penalizadas pela areia das dunas. Melhor é não
falhar o "fairway", pois as possibilidades de se atingir o "green"
com a segunda pancada são um verdadeiro desafio para o
melhor golfista.
Votado como o sétimo melhor campo português na eleição
bienal da revista Golf Europeu, acolheu já dois eventos do
European Tour: o Open de Portugal de 1991 e o Open do
Atlântico/Vinho Verde de 1990.
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Santo Tirso
Vale Pisão Nature Resort
Morada: Rua das Laranjeiras - Água Longa 4825-102
Santo Tirso
Telefone: + 351 229 692 122 / 229 698 550
E-mail: golfe@valepisao.com Website:
http://www.valepisao.com
Horários e Reservas:
Inverno : De 2ª a 6ª Feira - 08:00-19:00; Sábado e domingo 08:00-19:00;
Verão: De 2ª a 6ª Feira - 08:30-21:00; Sábado e domingo 08:00-21:00;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Buggies; Trolleys; Licoes individuais; Licoes de grupo;
Restaurante; Ano de inauguracao: 2008; Autor Arquiteto: Jorge
Santana da Silva; Comprimento para profissionais: 3288 m;
Número de buracos do campo: 9; Par do campo: 74; Trolleys
eléctricos;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

O campo de Golfe Vale Pisão é constituído por 9 buracos e um
campo de prática. O traçado do campo segue a estética do
terreno, procurando enquadrar-se de uma forma natural na
paisagem e tirando partido dos declives, da vegetação e dos
cursos de água existentes. Desta forma consegue-se um
percurso variado, com desafios interessantes e equilibrados em
que buracos mais curtos, mas de evidente beleza e estratégia,
se combinam com buracos elaborados, de maior dificuldade.

Vidago
Campo do Clube de Golfe de Vidago

Vidago Palace Golf Course - Academia

Morada: Lugar de Cambra - Oura5425-323 Oura

Morada: Parque de VidagoApartado 165425-307 Vidago

Telefone: +351 276 909 662

Telefone: +351 276 990 980 Fax: +351 276 990 912

E-mail: clubegolfevidago@gmail.com Website:
http://www.clubegolfevidago.pt

E-mail: golfreservations@vidagopalace.com Website:
http://www.vidagopalace.com

Caraterísticas e Serviços:
Ano de inauguracao: 2009; Autor Arquiteto: António Manuel
Rodrigues; Número de buracos do campo: 9; Par do campo: 73;

Horários e Reservas:
Aberto todo o ano, das 8h às 17h;
Caraterísticas e Serviços:
Proprietário: V.M.P.S - Águas e Turismo S.A.; Instrutor: Paulo
Ferreira; Driving Range; Putting green; Chipping area; Short
Game area; Aluguer de tacos; Bolas de treino; Restaurante;
Lojas; Video analysis; Trolleys; Trolleys electricos;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;
Programas de formação:
1h - €45
Grupos (entre 4 e 12 pessoas) - €15 / pessoa
Juniores (<21 anos) - 50% Desc.
;

Academia de golfe com um driving range de 340m, uma zona de
chipping e 2 putting greens.
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Vila Nova de Gaia
Club de Golf Miramar

Golfe Quinta do Fojo

Morada: Avenida Sacadura Cabral 4405-013 Arcozelo
VNGAIA
Telefone: +351 22 762 20 67 Fax: +351 22 762 78 59

Morada: Quinta do Fojo - Canidelo 4400-232 Vila Nova
de Gaia
Telefone: +351 22 772 70 70 / 80 Fax: +351 22 772 70
89
E-mail: geral@golfojo.com Website:
http://www.golfojo.com

E-mail: cgm@cgm.pt Website: http://www.cgm.pt
Horários e Reservas:
Aberto todos os dias;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Trolleys; Licoes individuais; Licoes de
grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de inauguracao: 1932;
Autor Arquiteto: Frank Gordon ; Comprimento para profissionais:
2759 m; Comprimento campeonato homens: 2393 m; Número de
buracos do campo: 9; Par do campo: 70; Principais provas::
Trofeu Alfredo Cunha, Taça Ruy Portela; Caddies;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;
É um dos mais antigos e tradicionais campos de golfe de
Portugal, que corre ao longo de praias entre Espinho - estância
balnear com Casino - e o Porto.
Os nove buracos, em que alguns dos "tees" estão situados sobre
dunas de areia, são quase sempre acompanhados por uma
paisagem marítima típica da costa norte do país. O histórico
percurso de Miramar foi traçado em 1934 por Mackenzie Ross e
remodelado recentemente pelo arquiteto Howard Swan, que lhe
acrescentou cerca de 100 metros.
Merecem referência especial o buraco 2, um par 3 com 204
metros e um "green" com dois níveis. Mas é no buraco 9 que o
golfista encontra as maiores dificuldades: um par 4 com um "outof-bounds" que corre ao longo do lado direito do "fairway" e um
complicado mato à esquerda; para aumentar ainda a dificuldade
deste buraco, o "green" está muito bem defendido por dois
"bunkers".

Horários e Reservas:
Aberto todos os dias - 9h00 / 20h00;
Outras Informações:
Academia com driving-range iluminado e saídas cobertas,
putting-green, zona de treino de bunkers e chipping. Clubhouse,
Restaurante com esplanada, Bar, Loja de Golfe, Aluguer de Tacos
e Trolleys, Ferros de Demonstração e Parque de
Estacionamento.;
Caraterísticas e Serviços:
Lojas; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Licoes individuais;
Licoes de grupo; Clinica de golfe; Restaurante; Ano de
inauguracao: 1997; Autor Arquiteto: D. Duarte de Sottomayor,
Stuart Woodman; Comprimento para profissionais: 2760 m;
Comprimento campeonato homens: 2760 m; Número de buracos
do campo: 6 / 12/ 18; Par do campo: 60; Principais provas:: Taça
Weelington / Torneio Cabral Machado;
Áreas de Prática:
Driving Range; Putting green; Chipping area;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;
O Golfe da Quinta do Fojo foi inaugurado em Julho de 1997.
Desde de então transformou-se no principal centro de
desenvolvimento de golfe no Norte do País. Concebido a pensar
nas dificuldades que o jogador de golfe tem em conciliar a
pratica regular do seu desporto com a vida na grande cidade.
Permite também a iniciação de novos golfistas. Academia e
Campo de Golfe em Quinta Histórica de paisagem preservada no
centro da Cidade. Campo de Golfe com buracos de dificuldade
variavel, permitindo percursos de 6, 12 e 18 buracos consoante
a disponibilidade de cada jogador.

Num agradável ambiente, o golfista pode terminar a sua partida
com uma excelente refeição na simpática e acolhedora "clubhouse".
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