Pestana Vila Sol
SOBRE
É um dos mais reputados percursos algarvios e já teve o privilégio de receber o Open de Portugal, tendo inaugurado
recentemente um "loop" complementar de nove buracos.
Situado no coração de uma das mais desenvolvidas zonas turísticas do Algarve, Vila Sol tornou-se um ex-libris do
golfe português com a realização de duas edições do Open de Portugal em 1992 e 93. Inaugurado em 1991, é um
típico percurso de golfe "in land" da escola britânica assinado por Donald Steel e apresenta já um elevado índice de
maturação.
O campo serpenteia ao longo de um imenso pinhal - com figueiras, sobreiros e amendoeiras à mistura - e revela-se
um teste às capacidades estratégicas do golfista. Os "fairways" requerem grande precisão nas pancadas de saída,
havendo ainda que negociar os vários obstáculos sempre em jogo (lagos e "bunkers") e a rapidez dos "greens". A
obtenção de um bom resultado final está ligada ao sucesso conseguido nos primeiros quatro buracos. O quarto
buraco do "loop" de nove buracos recentemente inaugurado é um par 5 que passa por ser o mais comprido do
complexo com os seus 519 metros, mas alguns dos novos buracos são igualmente notáveis.
Contactos
Alto do Semino, Morgadinhos 8125-307 Vilamoura
+351 289 320 370
Telefone:
+351 289 316 499
Fax:
E-mail:

info@pestanagolf.com

Website:

http://www.pestanagolf.com

Caraterísticas e Serviços
Lojas
Aluguer de tacos
Buggies
Licoes individuais
Licoes de grupo
Restaurante
Ano de inauguracao: 1991 + 2001
Autor Arquiteto: Donald Steel
Comprimento para profissionais: 8880 m
Comprimento campeonato homens: 7989 m
Número de buracos do campo: 27
Par do campo: 72
Principais provas: Portuguese Open 1992 & 1993

Áreas de Prática
Driving Range
Putting green

Horários e Reservas
Inverno – 07:00 - 18:30 Verão- 7:00 - 20:30

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
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Pagamentos
Aceita cartoes de credito

Outras Informações
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