Praia D'El Rey Golf & Beach Resort
SOBRE
De um lado o mar, do outro a mancha verde do campo de golfe estendendo-se por dunas, falésias e pinhais, formam
a moldura natural para um jogo de golfe numa das mais luminosas zonas do litoral português
O percurso de Praia d'El Rey é uma fonte de surpresas: no buraco 2 joga-se à vista das reserva natural das ilhas
Berlengas; no 12, o Atlântico está sempre presente; no 14, o jogador terá de contornar as variações de humor do
vento e no 17 há 570 metros para percorrer até ao "green". No fim da emoção do jogo, aguarda-nos um restaurante
com vista panorâmica sobre o mar, que se orgulha do seu serviço profissional e verdadeiramente personalizado.
A poucos quilómetros, não deixe de visitar a vila de Óbidos, rodeada por uma muralha medieval que encerra um
património digno de conhecer, e a cidade de Caldas da Rainha, antiga estância termal que se tornou conhecida pela
centenária tradição de faianças artísticas, muito pitorescas e de forte sabor nacional, cuja história poderá conhecer
no Museu de Cerâmica.
Contactos
Vale de Janelas - Amoreira 2510-451 Óbidos
+351 262 905 005
Telefone:
+351 262 905 009
Fax:
E-mail:

golf.reservations@praia-del-rey.com

Website:

http://www.praia-del-rey.com

Caraterísticas e Serviços
Lojas
Aluguer de tacos
Buggies
Trolleys
Licoes individuais
Licoes de grupo
Clinica de golfe
Restaurante
Ano de inauguracao: 1997
Autor Arquiteto: Cabell B. Robinson
Comprimento para profissionais: 6434 m
Comprimento campeonato homens: 4874 m
Número de buracos do campo: 18
Par do campo: 73
Trolleys eléctricos

Áreas de Prática
Driving Range
Putting green
Chipping area

Horários e Reservas
Verão - 07h30 / 20h30 Inverno - 07h30 / 18h30
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Pagamentos
Aceita cartoes de credito

Outras Informações
Registo Nº : 25/2007
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