Pestana Alto Golf
SOBRE
Pestana Alto Golf
Perto da pitoresca vila de Alvor, de fabulosas praias de areia branca e fascinantes falésias, este versátil percurso
adequa-se a todos os níveis de jogo.
O percurso retrata a filosofia do seu arquitecto, Sir Henry Cotton, que um campo de golfe deve constituir não só um
bom teste, para os jogadores de baixo "handicap", mas também proporcionar um jogo agradável aos de nível menos
avançado. Nos primeiros nove buracos, o jogador desfruta de uma excelente vista sobre a baía de Lagos. Os últimos
nove buracos desenrolam-se ao longo de encostas e incluem um dos buracos mais compridos da Europa - o 16, um
par 5 de 604 metros baptizado "O Gigante". Qualquer golfista que ali consiga fazer um "birdie" receberá um
certificado e terá o seu nome inscrito no quadro de honra do clube.
Visite a encantadora cidade de Lagos, debruçada sobre o mar e que guarda nos seus monumentos memória dos
Descobrimentos. E não parta sem fazer um passeio por mar na baía de Lagos, uma das mais bonitas da nossa costa.
Arcos, túneis e grutas emergem das águas transparentes, formando figuras fantásticas que a natureza desenhou
caprichosamente.
Contactos
Morada:

Quinta Alto do Vale – Quatro Estradas 8501-906 Alvor

Telefone:

+351 282 460 870

Fax:

+351 282 460 879

E-mail:

info@pestanagolf.com

Website:

http://www.pestanagolf.com

Caraterísticas e Serviços
Lojas
Aluguer de tacos
Buggies
Trolleys
Licoes individuais
Licoes de grupo
Clinica de golfe
Restaurante
Ano de inauguracao: 1991
Autor Arquiteto: Sir Henry Cotton
Comprimento para profissionais: 6125 m
Comprimento campeonato homens: 5233 m
Número de buracos do campo: 18
Par do campo: 72
Principais provas: Open TAP
Trolleys eléctricos

Locais de Prática
Driving Range
Putting green
Chipping area

Horários e Reservas
Verão - 07h00 / 20h00 Inverno - 07h00 / 18h00
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Pagamentos
Aceita cartoes de credito
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