Aroeira II
SOBRE

Aroeira II
Um novo campo na zona de Lisboa que faz da Aroeira um centro privilegiado para a prática do golfe, graças a dois
percursos vizinhos e a uma considerável área de treino.
Um conceito de golfe assaz diferente do percurso Aroeira I, materializado em "greens" rápidos e de grandes
dimensões que chegam mesmo a ultrapassar os 700m2 e que são dotados de relva Penn A2, faz com que o Aroeira II
seja o primeiro campo de golfe português a usar nos "greens" um tal tipo de relva, que pode ser cortada a 2 mm.
Apesar dos convidativos "greens", regista um crescendo de dificuldade do buraco 1 para o 9 ("stroke" 1), assim
como do 10 para o 18 ("stroke" 2). Contrariamente ao percurso mais antigo, o novo campo tem "bunkers" de
"fairway", alguns ao estilo escocês "pot bunker". Mas a areia não é o único obstáculo a ter em consideração: devido
aos cinco grandes lagos existentes, a água é quase sempre uma constante ao longo do percurso, especialmente nos
nove buracos seguintes.
Com a inauguração do segundo campo, a Aroeira tornou-se no maior complexo de golfe da região de Lisboa e
assume-se como um apetecível centro de lazer e turismo, sobretudo tendo em conta a vizinhança de extensas
praias.
Contactos
Morada:

Herdade da Aroeira, Fonte da Telha 2820-567 Charneca da Caparica

Telefone:

+351 212 979 110

Fax:

+351 212 971 238

E-mail:

golf.reservas@aroeira.com

Website:

http://www.aroeira.com

Caraterísticas e Serviços
Lojas
Aluguer de tacos
Buggies
Licoes individuais
Licoes de grupo
Clinica de golfe
Restaurante
Ano de inauguracao: 2000
Autor Arquiteto: Donald Steel
Comprimento para profissionais: 6367 m
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Comprimento campeonato homens: 4805 m
Número de buracos do campo: 18
Par do campo: 72
Principais provas: Ladies Open de Portugal; Qualifying school ladies European Tour

Locais de Prática
Driving Range
Putting green

Pagamentos
Aceita cartoes de credito
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