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Campo Real
Este campo par-72, 18-buracos desenhado pelo arquiteto Donald Steel está perfeitamente integrado na paisagem
circundante, dando a impressão de que sempre esteve lá. Há uma harmonia surpreendentemente agradável na
forma como o campo está envolto entre a natureza e as construções existentes e previstas para o desenvolvimento
circundante.
A ClubHouse tem um magnífico terraço com vista para o buraco 18 e oferece uma vista deslumbrante sobre a
totalidade do curso, pelo que representa definitivamente o lugar de encontro ideal para todos aqueles que procuram
desfrutar de uma bebida na tranquilidade do entardecer. O restaurante e bar interagem de uma forma bastante
inovadora, espalhando-se de dentro para fora. Um espaço onde o Chef Vítor Cardoso convida os clientes a escolher
um menu altamente criativo, com refeições que vão desde um lanche leve e desportivo a um saboroso almoço entre
amigos.
O clube de Golfe CampoReal oferece aos seus membros e golfistas um serviço ao mais alto nível e é geralmente
considerado como um marco de qualidade real na região de Lisboa. O campo de golfe preenche de facto os elevados
padrões de qualidade estabelecidos para o Hotel, Spa e Residences.
Contactos
Morada:

Campo Real 2565-770 Turcifal (Torres Vedras)

Telefone:

+351 261 960 899

Fax:

+351 261 960 894

E-mail:

golf@camporeal.pt

Website:

http://www.camporeal.pt

Caraterísticas e Serviços
Lojas
Aluguer de tacos
Buggies
Trolleys
Licoes individuais
Licoes de grupo
Clinica de golfe
Restaurante
Ano de inauguracao: 2005
Autor Arquiteto: Donald Steel
Comprimento para profissionais: 6009 m
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Número de buracos do campo: 18
Par do campo: 72
Principais provas: Torneios de vários clubes nacionais; Ladies Open 2010 e 2011
Caddies
Trolleys eléctricos

Locais de Prática
Driving Range
Putting green
Chipping area

Horários e Reservas
Verão - 07h30 / 20h00 Inverno - 07h30 / 18h00

Pagamentos
Aceita cartoes de credito
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