Golfe Quinta da Barca
SOBRE
No Minho Litoral, a 3 km do centro de Esposende situa-se a Quinta da Barca ladeada pela margem direita do rio
Cávado e rodeada pelo verde dos pinhais e extensas zonas de lazer, um convite a esquecer o stress diário e a
recuperar energias dos dias atribulados. Este lugar privilegiado pela natureza situa-se a apenas 20 minutos do
aeroporto, a 40 km do Porto, a 21km de Viana do Castelo e a 1 hora de Vigo.
Com um enquadramento de excelência que privilegia a panorâmica do rio Cávado, o circuito norteia uma área
habitacional e possui 9 buracos, sendo cinco de Par 3 e quatro de Par 4, para um total de Par 62 sobre mais de 2.012
metros. Apesar do seu leve traçado, este campo de golfe exige estratégia de jogo e inclui greens ondulantes,
bunkers estrategicamente localizados e três lagos que garantem ao jogo um maior desafio e aos olhos uma
paisagem memorável.
O campo inicia-se numa área arborizada que se estende até ao buraco 5, com os seus fairways por entre os
pinheiros; a partir deste ponto, os buracos estão localizados, em paisagem de espaço aberto, ao longo do rio Cávado.
O buraco mais longo é o 3 que totaliza 339 metros e os outros buracos são também dignos de referência como o
buraco 6 (ao longo da margem do rio), o buraco 8 (dog-leg à direita protegido por um lago, onde qualquer pancada
mais forte para o green acabará nas águas do rio Cávado) e o buraco 9 que começa com uma pancada sobre o rio. É
ideal para quem aposta no pensamento estratégico e perícia de jogo.
Contactos
Lugar da Barca do Lago - Gemeses 4740-479 Esposende
+351 253 96 67 23 / 253 969 060
Telefone:
+351 253 969 068
Fax:
E-mail:

info@golfebarca.com

Website:

http://www.golfebarca.com

Caraterísticas e Serviços
Lojas
Aluguer de tacos
Buggies
Trolleys
Licoes individuais
Licoes de grupo
Clinica de golfe
Restaurante
Ano de inauguracao: 1997
Autor Arquiteto: Jorge Santana da Silva
Comprimento para profissionais: 3.914 m
Comprimento campeonato homens: 3.128 m
Número de buracos do campo: 9
Par do campo: 31 (9buracos)/62 (18buracos)
Principais provas:: Taça Quinta da Barca, Pro-Am de S.Martinho, Torneio Nocturno

Áreas de Prática
Driving Range
Putting green
Chipping area
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Horários e Reservas
Aberto todos os dias: 8:30 / 18:30

Pagamentos
Aceita cartoes de credito
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