Batalha Golf Course
OVER

De golfbaan Batalha Golf Course is op een historische locatie aangelegd (de baan heet Batalha, veldslag in het
Portugees), omdat hier in de 19e eeuw een confrontatie heeft plaatsgevonden tussen liberalen en absolutisten, om
de politieke overheersing van het eiland en het is de nieuwste golfbaan van de Azoren. Het parcours is vlak en de
baan ligt vlakbij Ponta Delgada. Batalha vertoont contrasterende kenmerken ten opzichte van de "buurman" in
Furnas, die juist een bergachtig parcours heeft.
Met aan de noordzijde uitzicht op zee en in het oosten en zuiden op de bergen, is deze baan aangelegd op
vulkanisch gesteente, dat de aanleg van de baan erg moeilijk maakte. De ondergrond heeft ervoor gezorgd dat de
baan een spectaculair contrast vertoont tussen de groene speelgebieden en de ruige bossen die groeien op de
stenen ondergrond. De fairways zijn lang en breed, met glooiende en grote greens, begrensd door grote bomen.
Het complex beschikt over een complete infrastructuur, die het mogelijk maakt om de "Azores Open” te ontvangen,
de belangrijkste lokale competitie met een internationaal karakter.
Contactgegevens
Rua do Bom Jesus - Aflitos 9545-234 Fenais da Luz - Ponta Delgada
+351 296 498 559
Telefoon:
+351 296 498 612
Fax:
E-mail:

info@azoresgolfislands.com

Website:

http://www.azoresgolfislands.com

Kenmerken en diensten
Winkels
Verhuur van golfclubs
Buggies
Trolleys
Individuele lessen
Lessen in groepsverband
Golfclinic
Restaurant
Openingsjaar: 1996
Maker/architect: Cameron Powell
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Lengte voor professionals: 6435 m
Lengte wedstrijd mannen: 5366 m
Aantal holes: 27
Par: 72
Belangrijkste toernooien:: Azores ProAM, BANIF Golf, Expresso BPI, GolfeCom

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

Openingstijden en reserveringen
16 Oktober / 15 Maart: 08.00 - 18.00 uur 16 Maart / 15 Oktober: 08.00 - 20.00 uur

Betalingen
Creditkaarten geaccepteerd

2013 Turismo de Portugal. Alle rechten voorbehouden.
info@visitportugal.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

