San Lorenzo Golf Course
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San Lorenzo Golf Course
Uma beleza rara e diversificada e uma manutenção impecável tornam San Lorenzo uma autêntica pérola do golfe
português e mesmo mundial.
Simplesmente memorável.
Dotado de 18 buracos de uma grande variedade, o percurso de San Lorenzo proporciona um fabuloso festival de
golfe ao longo de pinhais, lagos e belas praias da costa algarvia. Situado no exclusivo complexo turístico da Quinta
do Lago e integrado no Parque Natural da Ria Formosa, o campo é muito exigente e imaginativo.
É a partir do quinto buraco que começa a sua parte mais deslumbrante, com vista para magníficas praias; no oitavo,
o percurso volta para o interior, enfrentando o maior dos seus dois lagos, mas retoma logo depois, ao longo de
quatro buracos, as perspetivas do oceano, sendo concluído com um par 4, cujo "green" é rodeado pelo segundo dos
lagos: um final notável para um campo que requer o uso de todos os tacos do saco e que é povoado por 67 espécies
de aves.
San Lorenzo é considerado um dos cinco melhores campos de golfe da Europa na avaliação da revista Golf World,
sendo o melhor percurso de golfe de Portugal na eleição bienal da revista Golf Europeu.
Contactos
Morada:

Quinta do Lago 8135-901 Almancil

Telefone:

+351 289 396 522

Fax:

+351 289 396 908

E-mail:

sanlorenzo@jjwhotels.com

Website:

http://sanlorenzogolfcourse.com

Caraterísticas e Serviços
Lojas
Aluguer de tacos
Buggies
Trolleys
Licoes individuais
Licoes de grupo
Restaurante
Ano de inauguracao: 1988
Autor Arquiteto: Joseph Lee and Rocky Roquemore
Comprimento para profissionais: 6247 m
Comprimento campeonato homens: 5171 m
Número de buracos do campo: 18
Par do campo: 72
Principais provas: The Jimmy Tarbuck Golf Classic. The Daily Telegraph Juniors.

Locais de Prática
Driving Range
Putting green
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