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Estela Golf Club
De baan van Estela Golf Club wordt beschouwd als één van de tien beste "links" van de Portugese golfbanen. De
baan verkreeg wereldfaam omdat deze tot twee keer toe de European Tour heeft ontvangen.
Estela ligt op slechts 20 minuten van het internationale vliegveld van Porto en vlakbij Póvoa do Varzim, een gezellige
zomerplaats, en is aangelegd langs drie kilometer prachtige duinen voor de kust van Minho; het uitzicht over de
Atlantische Oceaan is adembenemend.
De baan is een typische Schotse linksbaan, die ontworpen is door de Portugese architect Duarte Sottomayor, met als
enige verschil dat hier Bermuda-gras is gebruikt. Twee grote meren geven het parcours, dat heel veeleisend kan zijn
als er wind staat, nog meer schoonheid. Foute afslagen worden zwaar bestraft door het zand van de duinen.
Het beste is om de fairway niet te missen, want de mogelijkheid om dan de green te bereiken bij de tweede slag is
zelfs voor de beste speler een moeilijke taak.
Estela staat op de zevende plaats van de beste Portugese banen volgens de verkiezing van het tijdschrift Golf
Europeu, en heeft al twee evenementen ontvangen van de European Tour: de Portugal Open van 1991 en de
Atlântico/Vinho Verde Open van 1990.
Contactgegevens
Adres:

Lugar do Rio Alto - Estela

Telefoon:

+351 252 601 614

Fax:

+351 252 612 701

E-mail:

geral@estelagolf.pt

Website:

www.estelagolf.pt

4570-242 Póvoa de Varzim

Kenmerken en diensten
Winkels
Verhuur van golfclubs
Buggies
Trolleys
Individuele lessen
Lessen in groepsverband
Restaurant
Openingsjaar: 1988
Maker/architect: Duarte Sotto Mayor
Lengte voor professionals: 6155 m
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Lengte wedstrijd mannen: 5265 m
Aantal holes: 18
Par: 72
Belangrijkste toernooien: 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

Locais de Prática
Driving Range
Putting green
Chipping area

Betalingen
Creditkaarten geaccepteerd
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