Vidago Palace Golf Course
SOBRE
O excelente campo de golfe do Vidago Palace foi redesenhado pela firma Cameron &amp; Powell a partir dum
original de Mackenzie Ross, construído em 1936, tendo sido transformado num campo Par 72. No percurso de golfe
existem grandes contrastes que têm em comum o respeito especial pela envolvente natural.
Uma imagem de marca deste campo são os muros de suporte de todos os tees, construídos em pedra local e as
árvores centenárias que foram conservadas na sua quase totalidade. Os primeiros quatro buracos jogados no seio do
parque centenário antecipam os 11 seguintes, construídos de raiz no vale da Oura. Os últimos 3 jogam-se na parte
superior do parque centenário com a vista espantosa e magnífica de colinas e aldeias. Todos os buracos constituem
um desafio e cada um dos últimos 9 é completamente diferente do anterior, de modo a que os golfistas possam
testar e apreciar todo o leque de pancadas.
Contactos
Parque de Vidago Apartado 16 5425-307 Vidago
+351 276 990 980
Telefone:
+351 276 990 912
Fax:
E-mail:

golfreservations@vidagopalace.com

Website:

http://www.vidagopalace.com

Caraterísticas e Serviços
Lojas
Aluguer de tacos
Buggies
Trolleys
Licoes individuais
Licoes de grupo
Clinica de golfe
Restaurante
Ano de inauguracao: 1936 / 2010
Autor Arquiteto: Mackenzie Ross (1936) / Cameron & Powell (2010)
Comprimento para profissionais: 6308 m
Comprimento campeonato homens: 5903 m
Número de buracos do campo: 18
Par do campo: 72
Principais provas:: Torneios Mensais; Taças de Setembro
Trolleys eléctricos
Comprimento campeonato senhoras: 4797 m

Áreas de Prática
Driving Range
Putting green
Chipping area

Horários e Reservas
8.00H / 17.00H
Reserva:: reserva2
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Pagamentos
Aceita cartoes de credito

Outras Informações
DRESS CODE: Calça de sarja, polo, sapatos de golfe. É impedido o uso no campo e jeans e fatos de treino.
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