FACT SHEET ESPICHE GOLF
NOME DA EMPRESA: Espiche Campo de Golf SA | NIF: 502 427 310

TELEFONE: Receção de Golfe: (+351) 282 688 250 | Restaurante Gecko: (+351) 282 688 270

WEBSITE: www.espichegolf.pt
LOCALIZAÇÃO (DIREÇÕES): De Lagos, siga as indicações para Vila do Bispo/Sagres. Na rotunda a seguir ao Parque de Campismo
Turiscampo, vire à direita em direção a Espiche. Já em Espiche, siga os sinais cor de laranja com indicação de “Golfe”.
Após 3 km, voltar à direita no sinal com indicação para Espiche Golf.
COORDENADAS GPS: 37º 07’11.8” N | 8º 45’24.6” W
GREENKEEPER: Paulo Coelho
DIRETORA DE GOLFE: Pauline Binnie
DIRETORA DE MARKETING E VENDAS: Ana Santos Sequeira

O CAMPO
DESCRIÇÃO
Localizado a 5 minutos de Lagos e em plena Reserva Natural, o Espiche Golf é um resort ecológico, perfeitamente integrado na natureza envolvente, oferecendo

Preservação e conservação da natureza e inovação na gestão de recursos, são os conceitos que estão na base da nossa visão para o Espiche Golf.
O percurso de Golfe de 18 buracos, Par 72, foi desenhado perfeitamente integrado na paisagem algarvia, preservando a fauna e ﬂora que caracterizam esta reserva
natural, em plena harmonia com os princípios de proteção da natureza e preservação dos recursos naturais. Um compromisso que assumimos hoje, e que acreditamos
ser uma contribuição decisiva para um futuro sustentável.

Designer / Arquiteto do Campo: Peter Sauerman (África do Sul)
Fundado / Ano de abertura: 2012
Buracos: 18 / Par: 72
Comprimento Tees Brancos: 5862 metros
Comprimento Tees Amarelos: 5464 metros
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Comprimento Tees Vermelhos: 4979 metros
Greens: Paspalum cv. Sea Island 2000

Handicap: Homens < 28 | Mulheres < 36

FACILIDADES
DRIVING RANGE

DRESS CODE

VESTIÁRIOS

Driving range completo com faixas e tapetes de relva,

Vestuário de golfe adequado é requisito para todos
os jogadores em qualquer ocasião.
Calçado apropriado de golfe necessário.

cacifos e chuveiros.

ALUGUER DE EQUIPAMENTO

RECEÇÃO

BUGGY BAR

Conjuntos de tacos disponíveis para homens e
senhoras, para mão direita e esquerda. Temos também
disponível uma nova frota de 45 buggies e trolleys
elétricos e manuais.

das 07h30. O horário de encerramento da Receção
varia ao longo do ano entre as 18h00 e as 19h00.

Fornecemos um serviço de buggy bar no campo com
uma variedade de snacks e bebidas para os nossos
jogadores.

LOJA DE GOLFE

AULAS DE GOLFE

MEMBERSHIP

Vestuário de golfe, calçado, equipamento e acessórios
disponíveis na loja do Espiche Golf. Temos produtos
especialmente selecionados, marcas de qualidade e
oferecemos uma escolha personalizada de produtos
de golfe.

O nosso Proﬁssional está disponível para fornecer
instruções e dicas para jogadores de todos os níveis
e idades (programa completo disponível).

Oferecemos uma variedade de opções de Membership
no Espiche Golf. Desde o Membership para Juniores
ao nosso Membership Anual ou Bronze.
Clube do Espiche Golf.

CLUBHOUSE ESPICHE GOLF
CUBHOUSE
O Clubhouse do Espiche Golf, com o restaurante Gecko como espaço de referência, foi premiado internacionalmente pela sua arquitetura, design e eﬁciência ambiental,
quer na escolha de materiais, quer na gestão de recursos do próprio espaço. A sua excecional localização, no alto de uma das mais imponentes colinas do Resort,
oferece vistas deslumbrantes sobre o golfe e a espetacular natureza envolvente e que, aliada à qualidade da oferta gastronómica faz deste espaço uma referência para
os apreciadores de Golfe e da natureza em plena tranquilidade.
EVENTOS

para um evento mais informal.
PRÉMIOS
2016: Finalista para os “Óscares” do Imobiliário 2016 pela Revista Magazine Imobiliário
2015: Clubhouse do Ano 2015 - 3º Lugar na Categoria de “Nova Construção” pela Revista Golf Inc. Magazine

