Aroeira I
OVER

Op 20 minuten van Lissabon, ten zuiden van de Taag, ligt Aroeira I waar een wedstrijdbaan perfect combineert met
de weelderige natuur er omheen.
Frank Pennink ontwierp deze in een dennenbos vol wilde bloemen, dat een natuurlijk reservaat voor veel
vogelsoorten is. Door de dichte begroeiing wordt de baan in de Britse pers ook wel de "Wentworth van Lissabon"
genoemd, verwijzend naar de beroemde Londense golfbaan. De baan biedt een grote variëteit aan spelsituaties en
vereist het gebruik van bijna alle clubs - zonder dat er bunkers op de fairways liggen. Hole 11, par 4, is ontworpen
door Robert Trent Jones en vereist een “blind shot” als afslag om daarna een spectaculaire green te onthullen
afgeschermd door veel water.
In 1996 en 1997 heeft Aroeira de Portugal Open (European Tour) ontvangen.
Ga niet weg uit deze prachtige omgeving, zonder eerst de naastgelegen stranden van Costa de Caparica te
ontdekken, aan de voet van een fossiele klif (beschermd landschap), een formidabele en enorme roodachtige wand
die ontstaan is van het Mioceen tot het Kwartair. Iets zuidelijker ligt de kaap Cabo Espichel, een indrukwekkend
voorgebergte boven de zee, met een kleine kapel Ermida da Memória, uit de 15e eeuw.
Contactgegevens
Herdade da Aroeira, Fonte da Telha 2820-567 Charneca da Caparica
+351 212 979 110
Telefoon:
+351 212 971 238
Fax:
E-mail:

golf.reservas@aroeira.com

Website:

http://www.aroeira.com

Kenmerken en diensten
Winkels
Verhuur van golfclubs
Buggies
Trolleys
Individuele lessen
Lessen in groepsverband
Golfclinic
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Restaurant
Openingsjaar: 1973
Maker/architect: Frank Pennink
Lengte voor professionals: 6044 m
Lengte wedstrijd mannen: 5186 m
Aantal holes: 18
Par: 72
Belangrijkste toernooien:: Open de Portugal; diversos Ladies Open; Qualifying School Ladies European Tour

Plaatsen waar u de activiteiten kunt beoefenen
Driving Range
Putting green

Openingstijden en reserveringen
08h00 / 18h00

Betalingen
Creditkaarten geaccepteerd
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