Quinta do Peru Golf & Country Club
OVER

Foto: Quinta do Peru Golf &amp; Country Club
De golfbaan Quinta do Peru ligt in een regio die bekend staat om haar imposante middeleeuwse kastelen en biedt
een gevarieerd parcours met prachtige vergezichten op het omringende landschap.
Met het gebergte Serra da Arrábida als achtergrond, biedt de baan Quinta do Peru een erg aangenaam parcours voor
amateurs, maar het is ook een uitdaging voor professionals.
De baan staat op de ranglijst van de 10 beste golfbanen van Portugal volgens de tweejaarlijkse verkiezing van het
tijdschrift Golf Europeu. Quinta do Peru is erg bebost en er groeien weelderig wilde bloemen. Het begin is erg
gevarieerd en het moeilijkste deel van het parcours is hole 8 par 3 met een lengte van 200 meter, waar een meer
overwonnen moet worden dat vóór de green ligt. De kwaliteit van de baan zorgde ervoor dat er al verschillende
competities van de European Challenge Tour zijn gespeeld.
Vergeet niet een wandeling te maken in het gebergte Serra da Arrábida, een natuurpark met schitterend uitzicht op
zee en kleine baaien waar het water prachtige kleuren aanneemt. Eén van de interessante historische bouwwerken is
het klooster Convento da Arrábida, gesticht in de 16e eeuw en harmonieus geïntegreerd in het landschap. Kastelen
die een bezoek waard zijn: Setúbal, Sesimbra en Palmela. De kaas uit Azeitão, de moscatel uit Setúbal en de honing
uit Arrábida zijn een paar van de verleidelijke smaken van de regio.
Contactgegevens
Alameda da Serra, 2 2975-666 Quinta do Conde
+351 212 134 320
Telefoon:
+351 212 134 321
Fax:
E-mail:

club@golfquintadoperu.com

Website:

http://www.golfquintadoperu.com

Kenmerken en diensten
Winkels
Verhuur van golfclubs
Buggies
Trolleys
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Individuele lessen
Lessen in groepsverband
Restaurant
Openingsjaar: 1994
Maker/architect: Rocky Roquemore
Lengte voor professionals: 6036 m
Lengte wedstrijd mannen: 4703 m
Aantal holes: 18
Par: 72
Belangrijkste toernooien:: Final Challenge Tour UAP, Campeonato Nacional Clubes

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

Openingstijden en reserveringen
07.30 - 19.30 uur

Betalingen
Creditkaarten geaccepteerd
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