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Golfe na Madeira
Tal como uma Primavera eterna, a Madeira é, por excelência, um destino de golfe para todo o ano. Duas
ilhas distintas apresentam três magníficos campos de golfe e uma oferta de alojamento, de lazer e de
bem-estar que encantam todos os golfistas.
A temperatura é amena ao longo de todo o ano, a natureza intacta oferece ar puro e passeios inesquecíveis, a
gastronomia está cheia de sabores ricos em tradição. Aqui, as opções para passar uns dias de férias inesquecíveis são
inúmeras. E encontram-se a apenas algumas horas de avião da Europa.
A tradição do golfe nesta ilha remonta já a 1937, altura em que os ingleses Miles, Leacock e Blandy constroem o
primeiro campo de golfe de nove buracos. Nesta ilha poderá treinar num dos dois campos, o Palheiro Golf e o Clube
de Golfe do Santo da Serra, com 18 e 27 buracos respetivamente, sendo ambos notáveis pela beleza e
envolvência dos seus cenários.
O Porto Santo Golfe, situado na ilha com o mesmo nome, a 40 km da Madeira, é um campo de 27 buracos,
projetado pelo famoso golfista Severiano Ballesteros. Com os seus 9 km de praia e as águas límpidas, a ilha do
Porto Santo convida a um mergulho, após uma partida.
Faz parte do calendário de torneios de golfe da Madeira, o ‘Madeira Island Open’, prova integrada na PGA Europeia,
que constitui o mais importante torneio de golfe que se realiza, anualmente na região, por altura da Primavera.
A Madeira dispõe, neste momento, de todas as facilidades para acolher golfistas de todos os handicaps,
nelas se incluindo uma oferta hoteleira de qualidade superior, que posicionam as ilhas num paraíso para os
amantes deste desporto e que, certamente, irão deslumbrar-se com o desafio de cada "hole" e com a
paisagem envolvente.
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