Golf Santo António
SOBRE

O Golfe Santo António, antigo Parque da Floresta, foi desenhado por Pepe Gancedo, um dos arquitetos mais famosos
de Espanha, cuja filosofia de construção de golfe envolve alteração mínima do terreno existente. O campo está
perfeitamente integrado na paisagem.
Sendo o mais ocidental campo de golfe do Algarve, o Golfe Santo António, estende-se sobre as colinas atrás da
aldeia piscatória de Salema, perto da histórica cidade de Lagos e não muito longe da Reserva Natural da Costa
Vicentina.
Emoldurado por um vale que serpenteia através do campo criando alguns fairways ondulantes, o campo de golfe
Santo António no Parque da Floresta é uma arena impressionante que já foi palco do prestigiado Europro Tour.
Com 18 buracos, par 71, o campo prolonga-se por 5712 metros. O Golfe Santo António dispõe de driving range,
academia de golfe, campo de treino, putting green e loja de golfe.
Seja qual for o seu nível de jogo, um principiante entusiasta ou um golfista experiente de baixo handicap, depois de
passar algum tempo com o nosso Profissional PGA na Academia Santo António sentir-se-á melhor preparado para
enfrentar os desafios de qualquer campo de golfe. Uma simples dica poderá ser tudo o que precisa para mudar o seu
jogo.
O Clubhouse, onde poderá desfrutar de uma deliciosa refeição, proporciona espectaculares vistas panorâmicas sobre
as montanhas e o mar, e também uma visão geral sobre parte do campo.
Contactos
Vale do Poço 8650-060 Budens / Vila do Bispo
+351 282 690 054
Telefone:
golf.reservations@saresorts.com
E-mail:
Website:

http://www.saresorts.com/golf-santo-antonio

Redes Sociais:

http://www.facebook.com/SantoAntonioVillasGolfSpa/

Caraterísticas e Serviços
Lojas
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Aluguer de tacos
Buggies
Trolleys
Licoes individuais
Licoes de grupo
Clinica de golfe
Restaurante
Ano de inauguracao: 1987
Autor Arquiteto: Pepe Gancedo
Comprimento para profissionais: 5712 m
Comprimento campeonato homens: 5712 m
Número de buracos do campo: 18
Par do campo: 71
Comprimento campeonato senhoras: 4619 m

Áreas de Prática
Driving Range
Putting green
Chipping area

Horários e Reservas
7h45 - 18h00
Reserva:: reserva3

Pagamentos
Aceita cartoes de credito
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