Estela Golf Club
SOBRE

Um dos "links" do golfe português considerado entre os 10 melhores campos de Portugal. Ganhou notoriedade
internacional ao receber duas provas do European Tour.
Localizado a apenas 20 minutos do aeroporto internacional do Porto e perto da Póvoa de Varzim, animado centro de
veraneio, o percurso da Estela, construído ao longo de três quilómetros de bonitas dunas do litoral do Minho, oferece
vistas deslumbrantes sobre o oceano Atlântico.
Desenhado pelo arquiteto português Duarte Sottomayor, é um típico "links" à moda escocesa, com a diferença de a
relva utilizada ser a Bermuda. Dois grandes lagos dão ainda mais beleza a este percurso, que se pode tornar muito
exigente quando sopra o vento. As pancadas de saída erráticas são fortemente penalizadas pela areia das dunas.
Melhor é não falhar o "fairway", pois as possibilidades de se atingir o "green" com a segunda pancada são um
verdadeiro desafio para o melhor golfista.
Votado como o sétimo melhor campo português na eleição bienal da revista Golf Europeu, acolheu já dois eventos do
European Tour: o Open de Portugal de 1991 e o Open do Atlântico/Vinho Verde de 1990.
Contactos
Lugar do Rio Alto - Estela 4570-242 Póvoa de Varzim
+351 252 601 614
Telefone:
+351 252 612 701
Fax:
E-mail:

geral@estelagolf.pt

Website:

http://www.estelagolf.pt

Caraterísticas e Serviços
Lojas
Aluguer de tacos
Buggies
Trolleys
Licoes individuais
Licoes de grupo
Restaurante
Ano de inauguracao: 1988
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Autor Arquiteto: Duarte Sotto Mayor
Comprimento para profissionais: 6155 m
Comprimento campeonato homens: 5265 m
Número de buracos do campo: 18
Par do campo: 72
Principais provas:: Open do Atlântico Vinho Verde – 1990; Open de Portugal – 1991; Campeonato Internacional
Amador Europeu – 1992/2000/2001/2003/2005/2008; XIII Campeonato Europeu de Seniores – 1994; European Club
Cup Trophy Men – 2010

Áreas de Prática
Driving Range
Putting green
Chipping area

Pagamentos
Aceita cartoes de credito
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