Clube de Golfe Quinta da Marinha
OVER

Foto: Quinta da Marinha
Tussen de intense levendigheid van Estoril en Cascais en het majestueuze scenario van het strand Praia do Guincho
ligt de baan Quinta da Marinha met één van de meest fantasierijke holes van de Portugese golf, een par 4, die
afdaalt richting de zee.
De baan Quinta da Marinha is onderdeel van een groot luxe resort waar u aangenaam de dagen kunt doorbrengen;
naast het golfen kunt u hier ook paardrijden, lunchen in de club of wandelen in de schaduw van duizenden
dennenbomen, langs de prachtige oceaan.
De baan is ontworpen door Robert Trent Jones, die heeft moeten werken met een vlak terrein. Hij heeft een baan
getekend met vijf holes par 5 en zes holes par 3; de meest spectaculaire hole is nummer 13, een par 4 van 339
meter die afdaalt richting de zee en eindigt op een green met als achtergrond de Atlantische Oceaan. Veel bunkers
en enkele meren maken het de golfers moeilijk, zoals bijvoorbeeld hole 10 die een green heeft, omringd door water.
Een baan van grote schoonheid waar de zee en het uitzicht op het gebergte Serra de Sintra overheersen.
Contactgegevens
Rua das Palmeiras - Quinta da Marinha 2750-715 Cascais
+351 21 486 01 80
Telefoon:
+351 21 486 90 32
Fax:
E-mail:

golf@quintadamarinha.com

Website:

http://www.quintadamarinha.com

Kenmerken en diensten
Winkels
Verhuur van golfclubs
Buggies
Trolleys
Individuele lessen
Lessen in groepsverband
Golfclinic
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Restaurant
Openingsjaar: 1984
Maker/architect: Robert Trent Jones
Lengte voor professionals: 5870 m
Lengte wedstrijd mannen: 4758 m
Aantal holes: 18
Par: 71
Belangrijkste toernooien:: Em 1988, Ladies Masters, prova que integrava o Circuito profissional de Senhoras; Em
Outubro de 2002, PGA Seniors Tour Championship; Em Junho 2007, Challenge Tour
Caddies
Elektrische trolleys

Plaatsen waar u de activiteiten kunt beoefenen
Driving Range
Putting green
Chipping area

Betalingen
Creditkaarten geaccepteerd
Travellers cheques geaccepteerd
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