Quinta do Lago Norte
SOBRE

É um dos quatro famosos campos incluídos na exclusiva área da Quinta do Lago que beneficiam da incomparável
beleza do Parque Natural da Ria Formosa.
Inserido num exclusivo complexo turístico que está incluído na rota principal do "jet set" internacional, o percurso da
Ria Formosa - Parque Natural com uma grande riqueza de fauna e de flora. É semelhante ao da Quinta do Lago mas
oferece desafios diferentes. O campo tem quatro magníficos par 5, os par 4 são geralmente "dog-legs" (excetuando
os buracos 10 e 13) e os par 3 são bastante influenciados pelo vento, obrigando a grande precisão nas pancadas. Os
lagos no 13 e no 18 constituem tarefa difícil, para a obtenção de um bom resultado.
A autoria do campo pertence a vários arquitetos: William Mitchell foi o responsável pelos buracos do 1 ao 5 e do 15
ao 18, enquanto Joseph Lee e Rocky Roquemore desenharam o trajeto do 6 ao 14. Os "fairways" e "tees" são em
relva "Bermuda 419", misturada com relvas de estações frias que lhes permitem manter-se em excelentes
condições. Os "greens" foram semeados com "Penn Cross Bent Grass" e são rápidos e de superfície regular.
Contactos
Quinta do Lago 8135-024 Almancil
+351 289 390 700
Telefone:
+351 289 390 701
Fax:
E-mail:

golf@quintadolago.com

Website:

http://www.quintadolagogolf.com

Caraterísticas e Serviços
Lojas
Aluguer de tacos
Buggies
Trolleys
Licoes individuais
Licoes de grupo
Clinica de golfe
Restaurante
Ano de inauguracao: 1974
Autor Arquiteto: William Mitchel; Joseph Lee with the collaboration of Rocky Roquerome
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Comprimento para profissionais: 6126 m
Comprimento campeonato homens: 4975 m
Número de buracos do campo: 18
Par do campo: 72

Áreas de Prática
Driving Range
Putting green

Horários e Reservas
07h00 - 20h00

Pagamentos
Aceita cartoes de credito

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

