Parque da Floresta - Golf & Leisure Resort
SOBRE

Situado na parte mais ocidental do Algarve e no extremo sudoeste da Europa, este variado percurso desenvolve-se
ao longo de colinas com vista para o oceano.
O percurso do Parque da Floresta foi desenhado pelo espanhol Pepe Gancedo, que tem como filosofia alterar o
menos possível o perfil da natureza. Assim, os fairways acompanham os acidentes naturais do terreno, desenrolandose ao longo de vales, vinhas e ravinas com eucaliptos, sendo flanqueados por oliveiras, palmeiras e pinheiros.
O primeiro buraco é um par 4 de 312 metros, que curva graciosamente para o nascer do sol, sendo um desafio para
quem queira lá chegar em duas pancadas. O 18 termina num anfiteatro situado debaixo de uma "club-house"
tipicamente portuguesa, que proporciona panorâmicas espectaculares sobre a montanha e o mar, oferecendo uma
vista global sobre onze buracos.
Este campo de golfe situa-se numa região plena de evocações dos Descobrimentos Portugueses. A secular cidade de
Lagos debruçada sobre o mar, a 15 minutos, é uma das mais interessantes e animadas do Algarve. Na Ponta de
Sagres, gigantesco dedo de pedra apontado para o oceano, algumas edificações fundadas pelo infante D. Henrique
lembram que este local faz parte da história do mundo. Perto, o Cabo de São Vicente, onde se abre um vasto
horizonte de céu e mar, marca o extremo sudoeste do continente europeu.
Contactos
Vale do Poço 8650-060 Vila do Bispo
+351 282 690 054
Telefone:
+351 282 695 157
Fax:
E-mail:

golf@vigiasa.com

Website:

http://www.parquedafloresta.com

Caraterísticas e Serviços
Lojas
Buggies
Trolleys
Licoes de grupo
Restaurante
Ano de inauguracao: 1987
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Autor Arquiteto: Pepe Gonzalez
Comprimento para profissionais: 5712 m
Número de buracos do campo: 18
Par do campo: 71
Principais provas:: Pro-Ams, Locais
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