Curia Golf
SOBRE

Desenhado por Jorge Santana da Silva, o Curia Golf está integrado numa estância termal de elevada qualidade e com
um passado histórico reconhecido.
A vinte minutos das cidades de Coimbra e Aveiro, o Curia Golf é o primeiro campo em pleno centro do País e
pretende afirmar-se como um novo destino de golfe.
Competitivo para jogadores de todos os níveis, o percurso desenvolve-se ao longo do Rio Cértima, e enquadra três
lagos artificiais que são obstáculos a ter em conta ao longo do jogo. O campo é plano, com ondulações suaves nos
fairways e bunkers amigáveis distribuídos ao longo do percurso, apresentando alguns pares 3 e 5 que constituem um
estimulante desafio a qualquer jogador de golfe. Os greens, protegidos por bunkers essencialmente laterais, são
generosos e ondulados.
O Curia Golf disponibiliza um Clubhouse moderno e agradável, com um serviço de qualidade: pro-shop , bar,
restaurante, balneários, esplanada, putting-green , net-range e zona de prática de chipping e bunker.
Situado em plena região da Bairrada, famosa pela sua gastronomia e enologia, o Curia Golf é o destino adequado
para quem deseja aliar o golfe com a tranquilidade e o bem-estar.
Contactos
Largo da Estação 3780-541 Curia
+351 231 516 891
Telefone:
+351 213 516 831
Fax:
E-mail:

info@curiagolfe.com

Website:

http://www.curiagolfe.com

Caraterísticas e Serviços
Lojas
Aluguer de tacos
Trolleys
Licoes individuais
Licoes de grupo
Clinica de golfe
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Ano de inauguracao: 2004
Autor Arquiteto: Jorge Santana da Silva
Comprimento para profissionais: 2485 m
Comprimento campeonato homens: 2048 m
Número de buracos do campo: 9
Par do campo: 35
Principais provas:: Curia P.G.A Open Portugal - Troféu GANT - A.E.A Pro Am

Áreas de Prática
Putting green
Chipping area

Horários e Reservas
Aberto todos os dias: às 8.00h

Pagamentos
Aceita cartoes de credito
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