Porto Santo Golfe
SOBRE
Estendendo-se pela ilha paradisíaca do Porto Santo, o traçado do campo foi estudado de forma a integrar-se
harmoniosamente na paisagem e a respeitar os ecossistemas, tirando partido das plantas indígenas e dos vários
lagos existentes.
Espetacular pela paisagem, exigente com o traçado e amplo pelas suas dimensões, trata-se de um campo capaz de
atrair, tanto profissionais, como jogadores menos experientes, e possui duas zonas diferentes.
O percurso Sul aproxima-se do tradicional estilo dos melhores campos americanos, com vários lagos e a praia como
pano de fundo. Requer um jogo longo e preciso. A abundância de lagos estrategicamente colocados é um teste à
capacidade de concentração do jogador.
O percurso Norte é valorizado por altas falésias e tem os melhores ingredientes dos links britânicos, com cenários
espetaculares. Oferece ao jogador um desafio irrepetível. Entre os mais marcantes estão os buracos 13, 14 e 15,
situados ao longo da falésia e que permitem aos jogadores contemplar magnificas vistas sobe o mar e apreciar o
recorte do litoral.
Contactos
Sítio das Marinhas 9400-162 Porto Santo
+351 291 983 778
Telefone:
+351 291 983 508
Fax:
E-mail:

sdps@netmadeira.com

Website:

http://www.portosantogolfe.com

Caraterísticas e Serviços
Lojas
Aluguer de tacos
Buggies
Trolleys
Licoes individuais
Licoes de grupo
Clinica de golfe
Restaurante
Ano de inauguracao: 2004
Autor Arquiteto: Severiano Ballesteros
Comprimento para profissionais: 6434 m
Comprimento campeonato homens: 5357 m
Número de buracos do campo: 72 + 9
Par do campo: 72
Principais provas:: Madeira Islands Open - European Tour (2009, 2010 e 2011)
Caddies
Trolleys eléctricos

Áreas de Prática
Driving Range
Putting green
Chipping area
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Horários e Reservas
Abril a outubro: 08H00/20H00 Novembro a março: 08H00/18H00

Pagamentos
Aceita cartoes de credito

Outras Informações
Tem ainda SPA (Jaccuzi, Sauna e Banho Turco)
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