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Aroeira II
Aroeira II is een nieuwe baan in de regio Lissabon, die van Aroeira een bevoorrecht golfcentrum maakt, dankzij twee
parcours die naast elkaar liggen en die een aanzienlijk trainingsgebied bieden.
Deze baan wijkt tamelijk af van het parcours op Aroeira I, hetgeen tot uitdrukking komt in de snelle en grootte van
de greens, die soms groter zijn dan 700m2 en met grassoort Penn A2 zijn aangelegd. Aroeira II is daarmee de eerste
Portugese golfbaan met greens van dat soort gras, dat tot 2 mm kan worden teruggemaaid.
Ondanks de uitnodigende greens, worden de holes 1 tot en met 9 (stroke 1) steeds moeilijker, evenals 10 tot en met
18 (stroke 2). In tegenstelling tot het oudere parcours heeft deze nieuwe baan bunkers op de fairways, waarvan
enkele "pot bunker" in Schotse stijl. Maar zand is niet het enige obstakel, waar de spelers rekening mee moeten
houden: vanwege een vijftal meren is de aanwezigheid van water een continu obstakel, voornamelijk op de laatste
negen holes.
Met de opening van de tweede baan is Aroeira het grootste golfcomplex geworden van de regio Lissabon en het is
tevens een aantrekkelijk ontspannings- en toeristisch centrum, voornamelijk vanwege de nabij gelegen uitgestrekte
stranden.
Contactgegevens
Adres:

Herdade da Aroeira, Fonte da Telha 2820-567 Charneca da Caparica

Telefoon:

+351 212 979 110

Fax:

+351 212 971 238

E-mail:

golf.reservas@aroeira.com

Website:

http://www.aroeira.com

Kenmerken en diensten
Winkels
Verhuur van golfclubs
Buggies
Individuele lessen
Lessen in groepsverband
Golfclinic
Restaurant
Openingsjaar: 2000
Maker/architect: Donald Steel
Lengte voor professionals: 6367 m
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Lengte wedstrijd mannen: 4805 m
Aantal holes: 18
Par: 72
Belangrijkste toernooien: Ladies Open de Portugal; Qualifying school ladies European Tour

Locais de Prática
Driving Range
Putting green

Betalingen
Creditkaarten geaccepteerd
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