Royal Golf Course
SOBRE

O mais famoso campo de Vale do Lobo está entre os melhores 100 percursos de golfe da Europa e tem buracos
verdadeiramente inesquecíveis, como o seu famoso buraco 16.
O Royal Golf Course é um percurso bem mais difícil do que o vizinho Ocean Course. Isto porque o terreno é ainda
mais ondulado, tem mais obstáculos de água e de areia e os seus buracos, na generalidade, são mais compridos.
Embora o projeto inicial seja da autoria de Sir Henry Cotton, a marca de Rocky Roquemore é bem visível ao longo de
todo o traçado do campo.
O Royal Course é também um dos percursos mais fotografados do mundo, devido à existência do famoso buraco 16
de par 3, que requer um "shot" de 218 metros sobre três espetaculares falésias, para se poder alcançar o "green".
De assinalar é também o buraco 9, um par 3, cujo "green" é antecedido por um lago. A água entra igualmente como
obstáculo em jogo, nos buracos 6, 16 e 17.
Com dois campos e uma academia de golfe, o sofisticado complexo de Vale do Lobo é uma das mais belas zonas
turísticas da Península Ibérica e está dotado de um completo naipe de infraestruturas que complementam de modo
ideal as suas belas praias.
Contactos
Parque do Golfe 8135-864 Almancil
+351 289 353 463
Telefone:
+351 289 353 003
Fax:
E-mail:

golf@vdl.pt

Website:

http://www.valedolobo.com

Caraterísticas e Serviços
Lojas
Aluguer de tacos
Buggies
Trolleys
Licoes individuais
Licoes de grupo
Restaurante
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Ano de inauguracao: 1997
Autor Arquiteto: Sir Henry Coton; Rocky Roquemore
Comprimento para profissionais: 6059 m
Comprimento campeonato homens: 4909 m
Número de buracos do campo: 18
Par do campo: 72
Principais provas:: Amateur Week (Fevereiro) / Foursomes Week (Maio)

Áreas de Prática
Putting green

Horários e Reservas
Verão - 7:00 - 19:30 Inverno - 7:00 - 18:00

Pagamentos
Aceita cartoes de credito
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