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Algarve – o melhor destino de golfe
Diversas vezes considerado o melhor destino de golfe do mundo por revistas da modalidade e
associações internacionais de operadores turísticos especializados, o Algarve faz jus a esta distinção
mantendo uma qualidade a toda a prova.
Com um clima privilegiado que permite jogar ao longo do ano inteiro e uma grande diversidade de campos, quase
quatro dezenas, a região é o paraíso dos golfistas. A maioria dos campos está implantada em zonas preservadas, com
vistas deslumbrantes. São reconhecidos internacionalmente pela qualidade das suas instalações, em que a
arquitetura é assinada por jogadores prestigiados e campeões lendários, como Sir Henry Cotton, Rocky Roquemore,
Arnold Palmer e Ronald Frea. A somar a tudo isto, temos excelentes profissionais, uma diversificada rede de hotéis e
boas acessibilidades, que vão desde as ligações aéreas diretas com diversos destinos do mundo à facilidade dos
transfers entre o aeroporto internacional de Faro e os vários resorts.
Os campos distribuem-se de um extremo ao outro da região. À beira mar ou no interior, planos ou montanhosos, a
escolha é diversificada, mas qualquer um nos poderá presentear com vários birdies e eagles, e quem sabe com um
hole in one. Entre Lagos, Sagres e a Serra de Monchique encontram-se circuitos com vários graus de dificuldade,
em que os greens e fairways são emoldurados por belos cenários naturais. É nesta zona, perto de Portimão que se
encontra o primeiro campo inaugurado no Algarve, o Penina Hotel & Golf Resort premiado por diversas vezes como
um dos melhores da Europa.
A zona mais central, entre Vilamoura, Quinta do Lago e Vale de Lobo, é uma das mais luxuosas do Algarve e
também uma das mais bem equipadas para a prática de golfe. Estes campos combinam links e fairways com falésias,
lagos e bunkers, proporcionando buracos de elevada categoria. É o caso do buraco 16 do Royal Golf Course em Vale
de Lobo o mais fotografado da Europa: um exigente Par 3 em que três espetaculares falésias sobre o mar se
interpõem entre o tee e o green. Ou o buraco 6 do Pine Cliffs à beira de uma ravina a exigir uma tacada sobre a
praia.
No Sotavento os campos são mais planos, mas os seus traçados imaginativos são desafios que exigem a utilização
de diversos tacos. Muitos são condimentados com as espécies originais da região, como figueiras, oliveiras,
alfarrobeiras e sobreiros, pelo que uma volta de golfe é sinónimo de um passeio na natureza. Para além disso, as
vistas panorâmicas sobre o Rio Guadiana, o Atlântico, a Serra e o Parque Natural da Ria Formosa são tão bonitas que
podem até quebrar a concentração do golfista, prejudicando as suas pancadas de saída.
Verdadeiros testes às capacidades técnicas dos mais exímios jogadores que têm de pôr à prova as suas estratégias,
muitos destes campos são palco de importantes torneios internacionais como o Algarve World Cup ou a Taça das
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Nações. Ou ainda do Portugal Masters que faz parte da PGA European Tour e se disputa no Oceânico Victoria em
Vilamoura desde 2007.
Mas o Algarve é também para os principiantes. Em toda a região há uma oferta variada de Academias de Golfe de
reputação internacional onde se podem dar os primeiros passos ou aperfeiçoar as técnicas de jogo. Apetrechadas com
equipamentos sofisticados, aplicam métodos de ensino inovadores e são apoiadas por profissionais certificados pela
Professional Golfers Association (PGA), que dominam vários idiomas. A maioria dos campos também oferece
programas de formação, e para aqueles que querem treinar por sua conta o seu jogo curto, existem áreas de treino e
vários campos de golfe pitch and put espalhados pela região. Uma ampla escolha para golfistas de todos os níveis!

DISTINçõES
- Portugal, Melhor destino de Golfe da Europa e do Mundo em 2015 e 2014 - World Golf Awards
- Portugal, Melhor destino de Golfe da Europa e do Mundo em 2013 - World Travel Awards
- Algarve, Melhor destino de Golfe da Europa em 2014 - pela IAGTO – International Association of Golf Tour
Operators- Algarve, Melhor destino de Golfe do Mundo em 2006 e 2000 pela IAGTO – International Association of Golf
Tour Operators
- Algarve, Melhor destino de Golfe da Europa em 2015, 2013 e 2012 – Revista “Today’s Golfer” - UK (melhor relação
qualidade/preço)
- Algarve - “Destino com os melhores campos de golfe da Europa” em 2011, 2010, 2009 e 2008 pela Golf Magazin
(Alemanha)
- Melhor destino de Golfe do mundo em 2007 – Revista Rheingolf (Alemanha)

INFORMAçõES úTEIS
PortugalGolfBooking.com
Quem deseja jogar golfe em Portugal, pode efetuar a sua reserva em www.portugalgolfbooking.com, uma plataforma
online que permite reservar vários campos de golfe em diferentes locais do país, beneficiar de promoções e ter
informação sobre a disponibilidade do campo na hora.
Mais informações:
- http://algarvepromotion.pt/golf/
- www.visitalgarve.pt
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