Golf Santo António - Academia
SOBRE

A Academia de Golfe Santo Antonio possui 14 baias no driving range, 4 delas cobertas, tem uma ampla área com
numerosos alvos e dois greens de prática, um a aprox. 120m e outro a 165m.
A Academia tem um putting green suavemente inclinado semelhante aos do campo que é usado para aulas putting e
chipping. Há uma máquina de bolas no driving range. As fichas podem ser adquiridas na Recepção de Golfe e na
Academia. Os tacos podem ser emprestados gratuitamente na Recepção de Golfe ou na Academia.
Há mais dois putting greens no complexo, um frente à Recepção de Golfe (atrás do estacionamento de buggies), o
outro a caminho do 1º tee. Ambos têm inclinações suaves, oferecendo uma boa experiência relativamente à
semelhança de velocidade e superfície dos greens do campo.
Além disso, perto do 1º tee existe uma área de prática de jogo curto com um green e dois bunkers. Uma área ideal
para praticar tudo, desde pancadas de bunker a pitches de 60 a 70m. Com terreno ondulante semelhante ao
encontrado no campo esta área de jogo curto oferece uma boa oportunidade de prática.
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
Proprietário: Golfe Santo António
Instrutor: Ian Stallard
Driving Range
Putting green
Chipping area
Short Game area
Aluguer de tacos
Bolas de treino
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Restaurante
Lojas
Video analysis
Trolleys

Programas de formação
Aulas de GolfeNa Academia de Golfe Santo Antonio, há aulas para todos os gostos: aulas individuais, partilhadas,
aulas de jogo no campo, aulas de família e de crianças, bem como clínicas de golfe.Uma lição individual é apropriada
para qualquer um; desde principiantes até jogadores mais avançados. Estas lições são tão individuais e únicas como
você é único como pessoa e golfista.Por que não partilhar uma lição com alguém? Traga o seu parceiro ou talvez o
seu filho ou a sua filha ou simplesmente um amigo. Aulas partilhadas não são apenas uma óptima maneira de iniciar
os novatos no jogo, mas também são adequadas para jogadores mais experientes que prefiram uma estrutura de
aula um pouco menos informal em comparação com a de uma aula individual.A aula de jogo no campo é uma grande
oportunidade para o profissional ver o seu "verdadeiro jogo" em situações reais e oferece uma ampla gama de
cenários de aprendizagem e opções diferentes do driving range. Por que não reservar uma aula de jogo
individualmente ou com amigos? A lição incluirá conselhos e dicas sobre todos os aspetos do jogo, como “driving”,
ferros, jogo curto, “putting”, pontaria e alinhamento, para citar alguns.O ênfase nas lições para crianças é
divertimento, divertimento, DIVERTIMENTO. As lições são adequadas para meninas e meninos com idade entre 3 e
16 anos de idade. Temos uma grande variedade de tacos para crianças, incluindo os de plástico com bolas de golfe
de espuma para as crianças mais novas. Temos bandeiras, aros e redes que servirão de alvo.As clínicas de golfe
podem oferecer-lhe alguns dos melhores resultados num curto espaço de tempo e são adequadas para golfistas de
todos os níveis, desde principiantes e estreantes que desejam aprender os princípios básicos a jogadores avançados
que querem melhorar e aprimorar as suas habilidades.

Horários e Reservas
7h45 - 18h00

Pagamentos
Aceita cartões de crédito
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