Golfe
Algarve
Lagoa
Pestana Golf Academy
Morada: Apartado 10118400 Carvoeiro
Telefone: +351282 340 440 Fax: +351 282 340 449
E-mail: dlga@pestana.com Website:
http://www.pestanagolf.com
Horários e Reservas:
08h30 - 17h30;
Outras Informações:
Escola para principiantes e crianças; lições individuais; análise
de swing.
Caraterísticas e Serviços:
Proprietário: Carvoeiro Golfe S.A,; Instrutor: Carlos Ribeiro;
Driving Range; Putting green; Chipping area; Short Game area;
Aluguer de tacos; Bolas de treino; Video analysis;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A prestigiada Pestana Golf Academy é uma referência a nível
internacional. Os seus métodos de ensino correspondem aos
mais elevados padrões da PGA. O conceito é desenvolver o
swing único dos jogadores de todas as categorias.
As lições são dadas em «tees» cobertos ou ao ar livre.
Encontram-se à disposição todos os equipamentos modernos
inerentes à análise sistemática do «swing».
O ensino de qualidade inclui formatos específicos para jogadores
iniciados ou experientes, para individuais ou grupos e clínicas de
empresas ou outras organizações.

Silves
Oceânico Academy Course
Morada: Amendoeira Golf Resort Morgado da Lameira
8365-023 Alcantarilha
Telefone: +351 289 310 330 - 282 320 800 Fax: +289
310 393 - 282 313 760
E-mail: bookings@oceanicogolf.com Website:
http://www.oceanicogolf.com
Caraterísticas e Serviços:
Driving Range; Putting green; Chipping area; Short Game area;
Aluguer de tacos; Bolas de treino; Restaurante; Lojas; Video
analysis; Trolleys; Trolleys electricos;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

O Academy Course, um campo de 9 buracos Par 3, com
iluminação, localizado entre os campos Oceânico Faldo Course e
Oceânico O´Connor Jnr. Course, é ideal para principiantes e para
aqueles que desejam melhorar o seu jogo curto. A sua
construção obedeceu aos mesmos critérios rigorosos de
qualidade dos campos Oceânico Faldo e O´Connor Jnr. As três
opções de tees em cada buraco permitem variações na linha de
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jogo e a maximização de cada obstáculo introduzido no green.
O 7º buraco é o exlibris do campo, onde, em duas das opções de
tees, se joga sobre a água. Este campo de 9 buracos depressa se
tornará num dos favoritos no portfólio da Oceânico Golf,
rivalizando entre os seus “irmãos maiores”.

Tavira
Benamor Golf - Academia
Morada: Quinta de Benamor8800-067 Conceição de
Tavira
Telefone: +351 351 281 320 880 Fax: +351 351 281 320
888
E-mail: secretaria@benamorgolf.com Website:
http://www.benamorgolf.com
Horários e Reservas:
Março a Outubro: 7h00 - 20h00
Novembro a Fevereiro - 7h00 - 19h00;
Caraterísticas e Serviços:
Proprietário: Benamor Ativadades Turisticas (Benamor Golf);
Instrutor: Bart van der Wind; Driving Range; Putting green;
Chipping area; Short Game area; Aluguer de tacos; Bolas de
treino; Restaurante; Lojas; Video analysis; Trolleys; Trolleys
electricos;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;
Programas de formação:
Aulas de Grupo - máximo 6 pessoas;

Vila do Bispo
Golf Santo António - Academia
Morada: Vale do Poço8650-060 Budens / Vila do Bispo
Telefone: +351 282 690 054
E-mail: golf.reservations@saresorts.com Website:
http://www.saresorts.com/golf-santo-antonio
Horários e Reservas:
7h45 - 18h00;
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; Restaurante; Lojas; Video analysis;
Trolleys;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Programas de formação:
Aulas de Golfe
Na 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.
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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.;

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.

Centro de Portugal
Cantanhede
Campo de Golfe de Cantanhede - Academia
Morada: Clube de Golfe de CantanhedeComplexo
Desportivo de Cantanhede3060-197, Cantanhede
Telefone: +351 968 203 111 / +351 231 027 338
E-mail: geral@golfecantanhde.pt Website:
http://www.clubegolfecantanhede.com
Horários e Reservas:
Terça a sábado: 9h30 - 19h30
Domingo: 9h30 - 13h00
Encerra à segunda feira.;
Caraterísticas e Serviços:
Driving Range; Putting green; Chipping area; Short Game area;
Aluguer de tacos; Bolas de treino; Lojas; Video analysis; Trolleys;
Programas de formação:
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O Clube de Golfe de Cantanhede dispõe de um Professor
licenciado em Desporto e com diploma de Treinador da FPG.
Escola de Formação (Júniores) - CGC
Terças ou Quartas: 18h - 19h30
Sábados: 9h00 ou 10h00 ou 11h00
Mensalidade:
€17,50 - até aos 11 anos
€20,00 - dos 12 aos 16 anos.
Os alunos da Escola de Formação têm acesso a:
- 2 aulas p/ semana + torneio mensal
- Dispensa de equipamento se necessitarem
- Green fee mensal quando aptos para jogar no campo
- Acesso livre à área de ensino e treino (O balde de bolas será
facultado ao preço especial de €0,50 (50 cêntimos))
- Cesto de bolas gratuito antes da aula.
Aulas de Iniciação / Aperfeiçoamento :
- Individuais, em grupo, e Clínicas de Golfe (empresas,
associações, escolas, etc)
*O horário das aulas é marcado antecipadamente com o
professor pelo tlm 968 203 111, ou diretamente na receção do
clube.
Aulas (30 min) p/ pessoa
Individual - 12,50 €
Grupo (2p) - 10,00 €
Grupo (3p) - 7,50 €
Conjunto de aulas
6 Aulas - 10% Desconto
12 Aulas - 15% Desconto;

O Campo de Golfe de Cantanhede é a primeira infra-estrutura
pública de golfe construída em Portugal e integra áreas de
ensino e treino, competição e uma clubhouse.
A área de ensino dispõe de um driving-range com 10 boxes, um
pitching-green e um putting-green com cerca de 600 m2.O
campo dispõe de vinte e dois pontos de saída, permitindo jogar,
além de P&P, também um percurso Par3 bem desafiante!

Coimbra
Academia de Golf da Quinta das Lágrimas
Morada: Rua António Augusto Gonçalves - Santa Clara
3041-901 Coimbra
Telefone: +351 239 802 388 Fax: +351 239 441 695
E-mail: lagrimasgolfe@oninet.pt Website:
http://www.quintadaslagrimas.pt/golfe
Horários e Reservas:
10h00 / 19h00 (de 3ª Feira a Domingo) Fechado: 2ª Feira;
Caraterísticas e Serviços:
Proprietário: Hotel Quinta das Lágrimas; Instrutor: Nuno Barreto;
Driving Range; Putting green; Chipping area; Restaurante;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A Academia está dotada com um driving range de 35 tapetes de
saída com iluminação, com cerca de 180 metros de comprimento
e três greens alvo, e campo de pitch e putt de nove buracos, par
3, com comprimentos entre os 30 e os 60 metros.
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A Academia de Golfe complementa na perfeição uma estadia na
Quinta das Lágrimas, oferecendo uma actividade de lazer para
pais e filhos, num enquadramento natural único.
Se não é jogador, aproveite uns dias em Coimbra para se iniciar.
Se já pratica golfe, verá que este é o melhor local para melhorar
o seu jogo. O ensino de qualidade disponível inclui formatos
específicos para jogadores iniciados ou experientes, para
individuais ou grupos (clínicas de empresas ou outras
organizações).
A Academia proporciona férias de golfe, cursos de 3 e 5 dias,
clínicas e demonstrações. Os profissionais são qualificados pela
PGA da Inglaterra.

Porto e Norte
Esposende
Clube Golfe da Quinta da Barca - Academia
Morada: Quinta da BarcaLugar da Barca do Lago Gemeses 4740-493 Esposende
Telefone: +351 253 966 723
E-mail: info@golfebarca.com Website:
http://www.golfebarca.com
Horários e Reservas:
9h00 - 18h00;
Caraterísticas e Serviços:
Instrutor: João Pedro; Filipe Biscoito; Driving Range; Putting
green; Chipping area; Short Game area; Aluguer de tacos; Bolas
de treino; Restaurante; Lojas; Trolleys;
Programas de formação:
Academia Golfe para alunos até ao 18 anos - Domingos, das 10h
às 11h e das 11h às 12h
Lições individuais
Lições Grupo;

Vidago
Vidago Palace Golf Course - Academia
Morada: Parque de VidagoApartado 165425-307 Vidago
Telefone: +351 276 990 980 Fax: +351 276 990 912
E-mail: golfreservations@vidagopalace.com Website:
http://www.vidagopalace.com
Horários e Reservas:
Aberto todo o ano, das 8h às 17h;
Caraterísticas e Serviços:
Proprietário: V.M.P.S - Águas e Turismo S.A.; Instrutor: Paulo
Ferreira; Driving Range; Putting green; Chipping area; Short
Game area; Aluguer de tacos; Bolas de treino; Restaurante;
Lojas; Video analysis; Trolleys; Trolleys electricos;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;
Programas de formação:
1h - €45
Grupos (entre 4 e 12 pessoas) - €15 / pessoa
Juniores (<21 anos) - 50% Desc.
;
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Academia de golfe com um driving range de 340m, uma zona de
chipping e 2 putting greens.
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