Golfe de Amarante
OVER
Campo de Golfe de Amarante is een bergbaan, die wordt verfraaid door verschillende watervallen, en is ideaal voor
wie op één van de mooiste golfscenario’s van Noord-Portugal wil spelen.
Gelegen op het landgoed Quinta da Deveza en omringd door een mooi en gezond berglandschap, is het parcours van
Amarante een slingerende baan die veel precisie vereist vanwege zijn smalle fairways, de bunkers die de greens
afschermen en de meren die het spel beïnvloeden bij holes 3, 8, 12 en 17.
Hoewel de baan 600 meter boven zeeniveau ligt, is het merendeel van de 18 holes licht glooiend, want de architect
heeft ervoor gekozen om hellingen tot een minimum te beperken.
Het visitekaartje van het parcours is hole 4, par 4 met slechts 306 meter met een hoge moeilijkheidsgraad; de
approach moet op een hoger gelegen green komen, die slechts 20 meter breed en 7 meter lang is. Een goede slag
bij de holes met par 5 kunnen worden beloond met een birdie.
In 1999 en 2000 ontving de Campo de Golfe de Amarante het Nationaal Kampioenschap voor Professionals
(Campeonato Nacional de Profissionais). Een bezoek aan de mooie en historische stad Amarante, gelegen aan de
rivier Rio Tâmega, mag u niet missen, evenals een wandeling door het imposante gebergte Serra do Marão.
Contactgegevens
Quinta da Deveza - Fregim 4600-593 Amarante
+351 255 446 060
Telefoon:
+351 255 446 202
Fax:
E-mail:

geral@golfedeamarante.com

Website:

http://www.golfedeamarante.com

Kenmerken en diensten
Winkels
Verhuur van golfclubs
Buggies
Trolleys
Individuele lessen
Lessen in groepsverband
Golfclinic
Restaurant
Openingsjaar: 1997
Maker/architect: Jorge Santana da Silva
Lengte voor professionals: 5030 m
Lengte wedstrijd mannen: 4089 m
Aantal holes: 18
Par: 68
Belangrijkste toernooien:: Audi Quattro Cup; International Pairs; Campeonato do Norte.

Plaatsen waar u de activiteiten kunt beoefenen
Driving Range
Putting green
Chipping area
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Openingstijden en reserveringen
09.00 – 19.00 uur (van Dinsdag t/m Vrijdag); 08.00 – 19.00 uur (Zaterdag/Zondag) Gesloten: Maandag

Betalingen
Creditkaarten geaccepteerd
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