Quinta do Lago Sul
SOBRE

Inseridos numa área turística de excecional qualidade e tendo por cenário a Ria Formosa, os campos da Quinta do
Lago são internacionalmente famosos no mundo do golfe.
O luxuoso complexo turístico da Quinta do Lago apresentava quatro "loops" de nove buracos que ofereciam uma
flexibilidade para quatro combinações de dezoito buracos, mas uma recente remodelação dividiu esses quatro troços
em dois percursos distintos, sendo o mais famoso deles o da Quinta do Lago, assente nos "loops" B e C e cotado pela
revista `Golf World´ como o 28º melhor campo da Europa Continental.
Desenhado por William Mitchell e inaugurado em 1974, oferece ao golfista a possibilidade de jogar das mais variadas
maneiras para os "greens".
Acolheu o Open de Portugal em 1976, 84, 85, 86, 88, 89, 90 e 2001, sendo lá que o grande campeão Colin
Montgomerie ganhou o seu primeiro título profissional, ao vencer o Open de Portugal em 1989.
Para além dos "bunkers" estrategicamente localizados, é de destacar o mais famoso buraco do campo: o 15, um par
3 que, do "tee" de campeonato, requer um shot de 200 metros sobre um lago para um "green" ladeado por
pinheiros.
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
Buggies
Trolleys
Licoes individuais
Licoes de grupo
Clinica de golfe
Restaurante
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Ano de inauguracao: 1974
Autor Arquiteto: William Mitchell
Comprimento para profissionais: 6488 m
Comprimento campeonato homens: 5168 m
Número de buracos do campo: 18
Par do campo: 72
Principais provas:: Open de Portugal por 8 vezes/ Primeira edição da Final Mundial da BMW Golf Cup

Áreas de Prática
Driving Range
Putting green

Horários e Reservas
07h30 - 20h00

Pagamentos
Aceita cartoes de credito
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