Quinta do Lago Sul
OVER

De golfbanen van Quinta do Lago zijn internationaal bekend in de golfwereld. Zij liggen in een toeristisch gebied van
uitzonderlijke kwaliteit en hebben de Ria Formosa als achtergrond.
Het luxueuze toeristisch resort Quinta do Lago had eerst vier maal negen holes die de flexibiliteit boden van vier
combinaties van achttien holes, maar bij een recente verandering zijn de vier delen verdeeld in twee verschillende
trajecten. De beroemdste is die van Quinta do Lago, die op de delen B en C ligt en door het tijdschrift `Golf World´
als 28ste beste golfbaan van het Europese continent wordt aangeduid.Ontworpen door William Mitchell en geopend
in 1974, biedt deze baan de golfer de mogelijkheid om op allerlei verschillende manieren naar de greens te spelen.
De baan ontving de Portugal Open in 1976, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990 en 2001, en het was daar dat de
grote kampioen Colin Montgomerie zijn eerste professionele titel won tijdens de Portugal Open in 1989.
Naast de strategisch opgestelde bunkers heeft deze baan nog een beroemde hole: 15, par 3, die vanaf de
wedstrijdtee, een slag vereist van 200 meter over een meer naar de green die wordt begrensd door dennenbomen.
Contactgegevens
Quinta do Lago 8135-024 Almancil
+351 289 390 700
Telefoon:
+351 289 390 701
Fax:
E-mail:

golf@quintadolago.com

Website:

http://www.quintadolago.com/pt/golfe

Kenmerken en diensten
Winkels
Buggies
Trolleys
Individuele lessen
Lessen in groepsverband
Golfclinic
Restaurant
Openingsjaar: 1974
Maker/architect: William Mitchell
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Lengte voor professionals: 6488 m
Lengte wedstrijd mannen: 5168 m
Aantal holes: 18
Par: 72
Belangrijkste toernooien:: Open de Portugal por 8 vezes/ Primeira edição da Final Mundial da BMW Golf Cup

Plaatsen waar u de activiteiten kunt beoefenen
Driving Range
Putting green

Openingstijden en reserveringen
07.30 - 20.00 uur

Betalingen
Creditkaarten geaccepteerd
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