Club de Golf Miramar
SOBRE

Club de Golf Miramar
É um dos mais antigos e tradicionais campos de golfe de Portugal, que corre ao longo de praias entre Espinho
- estância balnear com Casino - e o Porto.
Os nove buracos, em que alguns dos "tees" estão situados sobre dunas de areia, são quase sempre acompanhados
por uma paisagem marítima típica da costa norte do país. O histórico percurso de Miramar foi traçado em 1934 por
Mackenzie Ross e remodelado recentemente pelo arquiteto Howard Swan, que lhe acrescentou cerca de 100 metros.

Merecem referência especial o buraco 2, um par 3 com 204 metros e um "green" com dois níveis. Mas é no buraco 9
que o golfista encontra as maiores dificuldades: um par 4 com um "out-of-bounds" que corre ao longo do lado direito
do "fairway" e um complicado mato à esquerda; para aumentar ainda a dificuldade deste buraco, o "green" está
muito bem defendido por dois "bunkers".
Num agradável ambiente, o golfista pode terminar a sua partida com uma excelente refeição na simpática e
acolhedora "club-house".
Contactos
Morada:

Avenida Sacadura Cabral 4405-013 Arcozelo VNGAIA

Telefone:

+351 22 762 20 67

Fax:

+351 22 762 78 59

E-mail:

cgm@cgm.pt

Website:

http://www.cgm.pt

Caraterísticas e Serviços
Lojas
Aluguer de tacos
Trolleys
Lições individuais
Lições de grupo
Clínica de golfe
Restaurante
Ano de inauguração: 1932
Autor/Arquiteto: Frank Gordon
Comprimento para profissionais: 2759 m
Comprimento campeonato homens: 2393 m
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Número de buracos do campo: 9
Par do campo: 70
Principais provas: Trofeu Alfredo Cunha, Taça Ruy Portela
Caddies

Locais de Prática
Driving Range
Putting green
Chipping area

Horários e Reservas
Aberto todos os dias

Pagamentos
Aceita cartões de crédito
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