Aroeira I
SOBRE

A 20 minutos de Lisboa, a sul do Tejo, na Aroeira combinam-se na perfeição um percurso de campeonato com a
exuberância da natureza que o envolve.
Frank Pennink desenhou este percurso num pinhal salpicado de flores selvagens, reserva natural de muitas espécies
de aves. Pela sua densa arborização, a imprensa britânica chamou-lhe o "Wentworth de Lisboa", numa alusão à
semelhança com o famoso percurso londrino. O campo possibilita grande variedade de situações de jogo e a
utilização de quase todos os tacos - sem a existência de qualquer "bunker" de "fairway". O buraco 11, um par 4
desenhado por Robert Trent Jones, exige um "blind shot" de saída, para depois se descobrir um espetacular "green"
protegido por muita água.
Em 1996 e 1997 a Aroeira acolheu o Open de Portugal (European Tour).
Não parta deste lugar sem ir contemplar, mesmo ao lado, o espaço imenso de areia, mar e céu que é a Costa de
Caparica, aos pés de uma arriba fóssil (Paisagem Protegida), formidável paredão avermelhado que aqui se formou
desde o Miocénico ao Quarternário. Um pouco mais a sul, visite no cabo Espichel, impressionante promontório sobre
o mar, a pequena ermida da Memória, do séc. XV.
Contactos
Herdade da Aroeira, Fonte da Telha 2820-567 Charneca da Caparica
+351 212 979 110
Telefone:
+351 212 971 238
Fax:
E-mail:

golf.reservas@aroeira.com

Website:

http://www.aroeira.com

Caraterísticas e Serviços
Lojas
Aluguer de tacos
Buggies
Trolleys
Licoes individuais
Licoes de grupo
Clinica de golfe
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Restaurante
Ano de inauguracao: 1973
Autor Arquiteto: Frank Pennink
Comprimento para profissionais: 6044 m
Comprimento campeonato homens: 5186 m
Número de buracos do campo: 18
Par do campo: 72
Principais provas:: Open de Portugal; diversos Ladies Open; Qualifying School Ladies European Tour

Áreas de Prática
Driving Range
Putting green

Horários e Reservas
08h00 / 18h00

Pagamentos
Aceita cartoes de credito
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