Golf do Estoril
OVER

Golfe Estoril is internationaal bekend vanwege de ligging bij de luxueuze badplaats Estoril en omdat deze baan één
van de oudste van Portugal is. De golfbaan biedt fantastische vergezichten over de Atlantische Oceaan en trekt van
oudsher grote namen uit de internationale golfwereld.
Golfe Estoril is al talrijke keren het toneel geweest voor de Portugal Open en voor internationale amateur-toernooien;
vele kampioenen hebben hier de fairways betreden: van Max Faulkner tot Severiano Ballesteros.
Het is een korte uitdagende baan ontworpen door Mackenzie Ross, die op een uitstekende manier gebruik heeft
gemaakt van de dennenbomen en de eucalyptussen, waardoor de baan meer precisie vergt dan
afstandvaardigheden.
Het partijtje golf kan worden afgesloten met een uitstekende Portugese maaltijd op de veranda van het clubhuis, met
een fantastisch uitzicht op de Atlantische Oceaan. Leuk om te weten is dat de Spanjaard Ballesteros hier zijn eerste
professionele toernooi speelde buiten Spanje, in 1974, en hij sloeg gelijk de eerste ronde een niet veelbelovende
89... op zijn 17e verjaardag.
Neem de kans waar om het beste van Estoril te zien, zijn casino, de parken en de terrasjes. Bedenk daarbij dat
tijdens de Tweede Wereldoorlog hier veel Europese koninklijke families woonden. Naast Estoril ligt Cascais, met zijn
smalle straatjes, moderne winkels, bars en restaurants, die u een fantastische dag kunnen bezorgen.
Contactgegevens
Av. da República 2765-273 Estoril
+351 214 680 176
Telefoon:
+351 214 682 796
Fax:
E-mail:

geral@golfestoril.com

Website:

http://www.palacioestorilhotel.com

Sociale Netwerken:

http://www.facebook.com/GolfdoEstoril http://www.instagram.com/golfestoril/

Kenmerken en diensten
Winkels
Verhuur van golfclubs
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Buggies
Trolleys
Individuele lessen
Lessen in groepsverband
Golfclinic
Restaurant
Openingsjaar: 1929 / 1936
Maker/architect: Jean Gassiat / Mackenzie Ross
Lengte voor professionals: 5189 m
Lengte wedstrijd mannen: 5189 m
Aantal holes: 18 + 9
Par: 69
Belangrijkste toernooien:: 20 Open Portugal; 63 Portuguese International Am.; Ladies Open
Caddies
Lengte wedstrijd vrouwen: 4602 m

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

Openingstijden en reserveringen
30 Oktober - 30 Januari7.30 - 18.30 Uur / Weekend en Feestdagen: 7.30 - 19.00 Uur1 Februari - 31 Maart7.30 - 19.00
Uur1 April - 30 Oktober7.30 - 20.00 Uur&nbsp;

Betalingen
Creditkaarten geaccepteerd
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