Golf do Estoril
SOBRE

Internacionalmente famoso pela sua localização junto da luxuosa estância balnear do Estoril e um dos mais antigos
de Portugal, este percurso com vistas espectaulares sobre o Atlântico atraiu desde sempre os grandes nomes do
Golfe mundial.
Palco de numerosas edições do Open de Portugal e de Campeonatos Amadores internacionais, muitos foram os
campeões - de Max Faulkner a Severiano Ballesteros - a pisar os seus "fairways".
É um campo curto que proporciona um desafio aliciante, desenhado por Mackenzie Ross, que fez excelente uso dos
pinheiros e dos eucaliptos - o que, acrescentado ao terreno irregular, torna o campo mais num desafio de precisão
do que de distância.
A partida pode terminar com a excelente gastronomia portuguesa na varanda do restaurante da "club-house", com
uma vista espetacular sobre o Atlântico. Como curiosidade, Ballesteros jogou o seu primeiro torneio profissional fora
de Espanha no Estoril, em 1974, e logo na primeira volta fez um pouco prometedor 89... no dia do seu 17º
aniversário.
Aproveite para tirar o melhor partido do Estoril, do seu Casino, parques e esplanadas, lembrando que durante a II
Guerra Mundial aqui moraram várias famílias reais europeias. Mesmo ao lado do Estoril, Cascais, com as suas ruas
estreitas, lojas modernas, bares e restaurantes oferece-lhe um dia em cheio.
Contactos
Av. da República 2765-273 Estoril
+351 214 680 176
Telefone:
+351 214 682 796
Fax:
E-mail:

geral@golfestoril.com

Website:

http://www.palacioestorilhotel.com

Redes Sociais:

http://www.facebook.com/GolfdoEstoril http://www.instagram.com/golfestoril/

Caraterísticas e Serviços
Lojas
Aluguer de tacos
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Buggies
Trolleys
Licoes individuais
Licoes de grupo
Clinica de golfe
Restaurante
Ano de inauguracao: 1929 / 1936
Autor Arquiteto: Jean Gassiat / Mackenzie Ross
Comprimento para profissionais: 5189 m
Comprimento campeonato homens: 5189 m
Número de buracos do campo: 18 + 9
Par do campo: 69
Caddies
Comprimento campeonato senhoras: 4602 m

Áreas de Prática
Driving Range
Putting green
Chipping area

Horários e Reservas
30 Outubro - 30 JaneiroSemana: 7h30 - 18h30 / Fim de semana e Feriados: 7h30-19h001 Fevereiro - 31 Março7h30 19h001 Abril - 30 Outubro7h30 - 20h00

Pagamentos
Aceita cartoes de credito

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

