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Foto: Montebelo Golfe
O Montebelo Golfe, a dez minutos de Viseu, enquadrado pelas serras da Estrela e do Caramulo, integra-se numa
paisagem de sonho. Inaugurado com dezoito buracos em Setembro de 1997, teve uma expansão de mais nove em
Junho de 2007, constituindo um verdadeiro desafio para todos os graus de experiência golfista num cenário de 200
hectares composto por pinheiros, carvalhos e pela predominância do tojo e da urze, tradicional vegetação rasteira.
O layout do campo e o design dos buracos foram concebidos tendo em atenção a relação entre as características
dimensionais e a morfologia do terreno onde estes se inserem, por forma a harmonizar e melhorar a componente
paisagística e ambiental.
O Montebelo Golfe concentra num ponto de distribuição, localizado no centro do campo, várias áreas funcionais, as
quais constituem os elementos básicos do empreendimento, além dos espaços específicos destinados ao treino:
driving range, pitch &amp; put, bunkers shot, putting green, academia, e ainda, complementarmente, os imóveis do
clube de golfe e do restaurante associado que compõe um aliciante para quem pretende desfrutar tranquilamente do
magnífico ambiente que este local oferece.
Contactos
Farminhão 3510-643 Viseu
+351 232 856 464
Telefone:
golfemontebelo@montebelohotels.com
E-mail:
Website:

http://www.golfemontebelo.pt

Redes Sociais:

http://www.facebook.com/MontebeloHotelsResorts/
http://www.youtube.com/user/MontebeloHotels

Caraterísticas e Serviços
Lojas
Aluguer de tacos
Buggies
Trolleys
Licoes individuais
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Licoes de grupo
Clinica de golfe
Restaurante
Ano de inauguracao: 1997
Autor Arquiteto: Mark Stilwell & Malcon Kenyon
Comprimento para profissionais: 6317 m
Comprimento campeonato homens: 5718 m
Número de buracos do campo: 27
Par do campo: 72
Principais provas:: Circuito Nevada Bob´s Golf; Ranking Montebelo/Carlsberg; Internacional Pairs; BPI Challenge;
Expresso BPI Golf Cup; Circuito Liberty; Corporate do Benfica; Taça Duque do Porto; Associação de Seniores de
Portugal.
Comprimento campeonato senhoras: 5134 m

Áreas de Prática
Driving Range
Putting green
Chipping area

Horários e Reservas
Aberto todos os dias:&nbsp;8:00 - 20:00Encerra: 25 Dezembro e 1 Janeiro&nbsp;&nbsp;
Reserva:: reserva3

Pagamentos
Aceita cartoes de credito

Outras Informações
Percurso Caramulo 1-18
Comprimento: 6.317 Metros
PAR: 72
Percurso Estrela 10-27
Comprimento: 5.924 Metros
PAR: 72
Percurso Buçaco 19-27/1-9
Comprimento: 5.933 Metros
PAR: 72
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