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Entre a intensa animação do Estoril e de Cascais e o majestoso cenário da praia do Guincho fica o percurso da Quinta
da Marinha, onde se encontra um dos mais emblemáticos buracos do golfe português, um par 4 que desce para o
mar.
O percurso da Quinta da Marinha, está integrado numa grande propriedade de luxo onde se pode passar uns dias
agradáveis, pois para além de se jogar golfe, pode-se andar a cavalo, almoçar no clube ou passear à sombra de
milhares de pinheiros, com a companhia do grandioso espectáculo do Atlântico.
Foi desenhado por Robert Trent Jones, que lidou com um terreno plano, projectando o campo com cinco buracos de
par 5 e seis buracos de par 3; o buraco mais espectacular do campo é o 13, um par 4 de 339 metros que desce na
direcção do mar e que termina num green onde o golfista tem como pano de fundo o oceano Atlântico. Muitos
bunkers e alguns lagos dificultam a tarefa dos jogadores, sendo disso exemplo o buraco 10, cujo green está rodeado
de água.
Um percurso de grande beleza onde predomina o mar e o belo recorte da serra de Sintra.
Contactos
Morada:

Rua das Palmeiras - Quinta da Marinha 2750-715 Cascais

Telefone:

+351 21 486 01 80

Fax:

+351 21 486 90 32

E-mail:

golf@quintadamarinha.com

Website:

http://www.quintadamarinha.com

Caraterísticas e Serviços
Lojas
Aluguer de tacos
Buggies
Trolleys
Lições individuais
Lições de grupo
Clínica de golfe
Restaurante
Ano de inauguração: 1984
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Autor/Arquiteto: Robert Trent Jones
Comprimento para profissionais: 5870 m
Comprimento campeonato homens: 4758 m
Número de buracos do campo: 18
Par do campo: 71
Principais provas: Em 1988, Ladies Masters, prova que integrava o Circuito profissional de Senhoras; Em Outubro de
2002, PGA Seniors Tour Championship; Em Junho 2007, Challenge Tour
Caddies
Trolleys elétricos

Locais de Prática
Driving Range
Putting green
Chipping area

Horários e Reservas
07h15 - 20h45

Pagamentos
Aceita cartões de crédito
Aceita Travellers Cheques
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