Lisbon Sports Club
SOBRE

No ano de 1880, residentes britânicos da zona de Lisboa fundaram um Clube. Em 1890 construiram em Algés um
pequeno campo de golfe de 6 buracos. Dando um salto no tempo, é este Clube que origina em 1922 o actual Lisbon
Sports Club, que se instala no Alto da Ajuda, com um campo de nove buracos. Em 1962 muda-se para onde agora
está, na Serra da Carregueira, entre Belas e Vale de Lobos, a cerca de 20m de Cascais e Lisboa, onde começa com
nove buracos. Passados alguns anos construíram-se mais 5 e em 1992 completaram-se os 18 buracos.
Com todas as características de um campo-serra é relativamente curto mas a configuração natural do traçado tornao bem mais difícil do que parece, exigindo muita concentração e um grande sentido estratégico de jogo. O percurso
desenvolve-se por vales com uma ribeira que interfere na maioria dos buracos, com árvores antigas e abundante
vegetação natural e fairways estreitos mas bem enquadrados, tanto na paisagem como no desenvolvimento do jogo.
Pela diversidade de todos os buracos, por muitas vezes que se jogue, sempre se descobrem novos atractivos.
Aproveitada a casa senhorial da antiga propriedade do Casal da Carregueira como Club House, o Lisbon Sports Club
foi construindo outras infra-estruturas, sendo de salientar a sua bela piscina, três campos de ténis de pó de tijolo, um
“bate-bolas” de golf e um driving range.
Contactos
Casal da Carregueira - Belas 2605-213 Belas
+351 21 431 00 77
Telefone:
+351 21 431 24 82
Fax:
E-mail:

geral@lisbonclub.com

Website:

http://www.lisbonclub.com

Caraterísticas e Serviços
Lojas
Aluguer de tacos
Buggies
Trolleys
Licoes individuais
Licoes de grupo
Restaurante
Ano de inauguracao: 1922
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Autor Arquiteto: Hawtree #E_COMERCIAL#amp;amp; Sons
Comprimento para profissionais: 5303 m
Comprimento campeonato homens: 4638 m
Número de buracos do campo: 18
Par do campo: 69
Principais provas:: "Lisbon Cup"; Coronation Cup; Selby Cup; Taça VIII Centenário
Trolleys eléctricos

Áreas de Prática
Driving Range
Putting green
Chipping area

Horários e Reservas
08h00 - 18h00

Pagamentos
Aceita cartoes de credito

Outras Informações
Agora temos a A16 para chegar ao “Lisbon Sports Club” para quem venha de Cascais, Estoril ou Sintra. Através da
A5 ou do IC19 aceda à A16 e utilize a saída nº 11 (Telhal / Vale-de-Lobos), na rotunda vire à esquerda, direcção Valede-Lobos, passe a linha do comboio, continue em frente e no primeiro cruzamento vira à direita em direcção a Belas
e após o Belas clube de Campo vai encontrar na primeira à direita o “Lisbon Sports Club”
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