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Situado numa região conhecida pelos seus imponentes castelos medievais, a Quinta do Peru oferece um percurso
diversificado com excelentes perspectivas da paisagem circundante.
Tendo a Serra da Arrábida como pano de fundo, a Quinta do Peru apresenta um traçado muito agradável para
amadores, mas é igualmente um desafio para profissionais.
Classificado entre os 10 melhores campos do país na eleição bienal da revista Golf Europeu, este percurso, muito
arborizado e coberto de flores silvestres, tem um início bastante diversificado. O teste mais duro teste do campo
será o buraco 8, um par 3 com um comprimento de 200 metros, onde é preciso ultrapassar um lago que protege o
"green". A qualidade do percurso permitiu-lhe acolher várias competições do European Challenge Tour.
Não deixe de fazer um passeio pela Serra da Arrábida, Parque Natural com soberbas vistas sobre o mar, recortado
por pequenas enseadas de areia onde o mar ganha tonalidades diversas. Um dos interesses históricos da serra é o
sedutor Convento da Arrábida, fundado no séc. XVI e harmoniosamente integrado na paisagem. Castelos para
visitar: Setúbal, Sesimbra e Palmela. O queijo de Azeitão, o vinho moscatel de Setúbal e o mel da Arrábida contam-se
entre os tentadores sabores da região.
Contactos
Morada:

Alameda da Serra, 2

2975-666 Quinta do Conde

Telefone:

+351 212 134 320

Fax:

+351 212 134 321

E-mail:

club@golfquintadoperu.com

Website:

www.golfquintadoperu.com

Caraterísticas e Serviços
Lojas
Aluguer de tacos
Buggies
Trolleys
Licoes individuais
Licoes de grupo
Restaurante
Ano de inauguracao: 1994

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

1/2

Autor Arquiteto: Rocky Roquemore
Comprimento para profissionais: 6036 m
Comprimento campeonato homens: 4703 m
Numero de buracos do campo: 18
Par do campo: 72
Principais provas: Final Challenge Tour UAP, Campeonato Nacional Clubes

Locais de Prática
Driving Range
Putting green
Chipping area

Horários e Reservas
07h30 - 19h30

Pagamentos
Aceita cartoes de credito
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