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Prepara os tacos e desfruta de um 
dos destinos turísticos de golfe mais 
populares da Europa. Aqui encontrarás 
um paraíso tanto para jogadores 
principiantes como para especialistas. 
Descobre campos junto à praia, em 
plena montanha ou perto do centro 
histórico de grandes cidades. As 
excelentes condições meteorológicas 
vão permitir-te praticar o teu desporto 
favorito durante todo o ano. Uma grande 
oferta de alojamentos de qualidade e os 
nossos maravilhosos ambientes naturais 
complementam a atividade desportiva 
com todos os prazeres que um viajante 
pode imaginar. 

A grande quantidade e variedade de 
campos adapta-se a todos os níveis e 
necessidades. Em poucos quilómetros 
situam-se campo muito diferentes, por 
isso as opções de jogo multiplicam-se. 
Desfruta de imponentes vistas para o mar 
nas nossas costas, joga entre azinheiras 
e pinheiros centenários ou experimenta 
os campos rústicos, que se adaptam aos 
elementos naturais do ambiente com a 
ecologia e a sustentabilidade como carta 
de apresentação.  Alguns dos melhores e 

mais exclusivos campos da Europa estão 
aqui, como o de Valderrama (Cádis), ou o 
PGA Catalunya Golf (Girona). Escolhe o 
que mais gostes e começa a jogar!

Dispões de todas as opções para 
aperfeiçoar o teu swing: campos de 
9 buracos para partidas rápidas e 
divertidos ou exigentes percursos de 
18 buracos, os mais habituais em toda 
a nossa geografia. Também há cerca de 
trinta campos que combinam ambas as 
disciplinas e dispõem de vários traçados 
que somam 27 ou 36 buracos, para 
proporcionar-te horas e horas de jogo 
entre greens, bunkers e obstáculos de 
água. Cada vez são mais as instalações 
que oferecem campos para praticar o 
Pitch and Putt e aperfeiçoar o jogo curto. 

Pelo clima, hospitalidade e pelos 
privilegiados ambientes naturais, 
Espanha é um destino perfeito 
para os amantes do golfe. Tudo são 
facilidades para o viajante: vasta oferta 
de serviço, alojamentos insuperáveis, 
variedade e qualidade das instalações 
desportivas... Visita-nos e conhece-o 
com os teus próprios olhos. 
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 a PGA CATALUNYA GOLF
GIRONA
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O GOLFE EM ESPANHA
O golfe não é apenas um desporto, 
é um estilo de vida saudável e uma 
oportunidade perfeita para conhecer um 
país. Vem e descobre por que Espanha 
é líder no turismo europeu de golfe. 
Aproveita a tua viagem para conhecer 
de perto o nosso património artístico e 
cultural e saboreia a nossa gastronomia 
cheia de tradição e vanguarda. 

Joga entre montanhas ou sente a brisa 

do mar na pele enquanto praticas o 

teu  drive. Depois de umas tacadas, 

descontrai nos nossos paradores, 

balneários e centros termais, oásis de 

paz e repouso situados em locais de 

grande beleza. 

 L Consulta www.golfspain.com, encontrarás 

informação e todo tipo de propostas turísticas 

para jogar golfe em Espanha. 

GOLFE EM ESPANHA
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GOLFE E CIDADES PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE
Escolher alguma das cidades espanholas declaradas Património Cultural da 
Humanidade pela UNESCO é uma boa alternativa ao planear umas férias nas quais 
pretendes jogar golfe. Nos arredores destas cidades vais encontrar sempre um 
ou vários campos com instalações modernas, de fácil acesso e com uma excelente 
relação qualidade-preço. 

 a CAMPO DE GOLFE ZARAPICOS
SALAMANCA
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SALAMANCA

Passeia pelas ruas do seu centro 
histórico e descobre uma cidade 
monumental, com edifícios tão 
representativos como a Universidade, 
a mais antiga de Espanha, fundada há 
oito séculos. A dez minutos do centro 
de Salamanca encontrarás o Campo de 
Golfe de Villamayor, pensado para os 
jogadores de golfe mais especialistas. O 
campo faz parte do complexo Salamanca 
Forum, que inclui um hotel que, desde 

os seus quartos, te permitirá desfrutar 
de amplas vistas do campo de golfe e do 
vizinho rio Tormes. 

Em Zarapicos, o outro grande campo 
próximo da cidade, poderás passear 
entre azinheiras e suaves colinas 
enquanto praticas o teu swing. Atreve-
te a enfrentar o seu lago artificial 
num traçado muito técnico. Uma 
vez terminado o percurso, poderás 
recuperar forças na Casa Club. 
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SALAMANCA
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ALCALÁ DE HENARES

Descobre a cidade natal do autor de 
Dom Quixote, Miguel de Cervantes. Aqui 
poderás dar um passeio pela concorrida 
calle Mayor, desfrutar de umas tapas 
ou visitar algumas das suas igrejas e 
edifícios universitários, vestígios de um 
passado extraordinário. 

Muito perto do centro histórico, em 
Encín Golf vais encontrar um campo 
muito divertido, com 18 buracos capazes 
de espremer todas as tuas habilidades. 
A isto junta-se a bonita fusão estética 
do campo com os cerros da localidade 
próxima de Los Santos de la Humosa. 
Se pretendes melhorar a tua técnica de 
jogo, poderás treinar num dos melhores 
campos de formação de toda a Espanha, 
com mais de 100 postos de tacadas.  Um 
pouco mais longe do centro de Alcalá 
vais encontrar El Robledal, um campo 
apropriado para jogadores de todos os 
níveis.  O seu percurso estende-se entre 
mata e azinheiras e o terreno irregular 
origina desníveis e obstáculos pensados 
para te pôr à prova. 

 a ALCALÁ DE HENARES, MADRID

 a CAMPO DE GOLFE EL ENCÍN, ALCALÁ DE HENARES
MADRID
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SEGÓVIA

A primeira coisa que chama à atenção 
de Segóvia é a presença do imponente 
Alcázar e do Aqueduto Romano, obra 
de engenharia do século II em excelente 
estado de conservação. O seu moderno 
Parador de Turismo é um dos melhores 
lugares para provar o prato típico da 
região: o leitão assado. 

Visita a localidade vizinha de La Granja 
de San Ildefonso e o seu Palácio Real, 
rodeado de bonitos jardins e fontes. Aí 
vais encontrar La Faisanera, um campo 

desenhado pelo célebre jogador de 
golfe espanhol José María Olazábal. 
Vais ficar surpreendido pelas bonitas 
vistas sobre a Serra de Guadarrama, 
um cenário de luxo para percorrer num 
dia ensolarado. A poucos minutos de La 
Granja e com uma vista panorâmica da 
barragem do Pontão Alto, tens os nove 
buracos do Clube de Campo El Tiro. 
Se estás à procura de uma experiência 
mais completa, o Clube de Golfe de Los 
Ángeles de San Rafael oferece várias 
opções de jogo. 

 a AQUEDUTO DE SEGÓVIA
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SANTIAGO DE COMPOSTELA

A poucos quilómetros da capital 
da Galiza vais encontrar as verdes 
pradarias do Clube de Golfe Val de Rois. 
Situado no vale de La Mahía, conta com 
dois traçados completamente planos e 
sem árvores. Mais técnico é o percurso 
do Real Aeroclube de Santiago, que 
também conta com um acolhedor clube 
de campo com todos os serviços que 
necessitas. 

Ambos são um excelente pretexto para 
conhecer Santiago de Compostela, terra 
de peregrinos à qual cada ano chegam 
milhões de pessoas procedentes de 
todo o mundo. Descobre o seu centro 
histórico e a bonita catedral, cuja 
majestosa fachada se eleva sobre a praça 
do Obradoiro. Desde as coberturas 
da igreja vais poder desfrutar de umas 
vistas espetaculares da cidade e do seu 
entorno natural. 

CÓRDOVA

Descobre uma cidade na qual o encontro 
entre as três culturas (a cristã, a árabe 
e a judaica) deixou uma bonita herança 
nas ruas e edifícios do centro histórico. 
Ao entardecer, vai até à Mesquita-
Catedral e contempla um dos exemplos 
mais bonitos da arte muçulmana em 
Espanha. Em maio celebra-se a Festa dos 
Pátios: os espaços interiores da maioria 
dos edifícios da cidade enchem-se de 
cor graças às flores que os adornam. Um 
espetáculo para todos os sentidos!

Joga golfe rodeado pela natureza 
no Clube de Campo, em plena 
Serra de Córdova. Aí, com o bosque 
mediterrânico como pano de fundo, 
enfrentarás um percurso de 18 buracos 
através de árvores, riachos e montes. O 
contacto com o entorno é direto, coelhos 
e perdizes cruzam frequentemente o 
sinuoso traçado. Se vais no início do 
outono, é provável que oiças a "berrea" 
dos veados, visto que é quando começa 
a sua época do cio. 

 a CATEDRAL DE SANTIAGO
SANTIAGO DE COMPOSTELA

MESQUITA DE CÓRDOVA
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TOLEDO

Toledo conserva detrás das suas 
muralhas um monumental legado 
artístico e cultural em forma de 
igrejas, palácios, fortalezas, mesquitas 
e sinagogas. Aproveita para visitar a 
catedral, uma das obras culminantes 
da arte Gótica, e o Alcázar de Toledo, 
uma fortificação de origem medieval 
desde onde podes contemplar uma 
bonita vista panorâmica do rio Tejo e os 
arredores da cidade. 

Desde as alturas também se pode ver 
o perfil do Campo de Layos. Aí poderás 
desfrutar de um percurso equilibrado 
e exigente, com quatro lagos que 
oferecem muitas possibilidades. Alguns 
dias da semana há ofertas especiais, 
que incluem green fee, um piquenique 
no buraco 9 e um cozido (guisado típico 
à base de carnes, verduras e grão-de-
bico). Um plano perfeito e reconfortante 
depois de uma jogada de golfe. 

 a  TOLEDO

GOLFE EM ESPANHA
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CUENCA

Se estás à procura de uma cidade com 
história, original e atraente, Cuenca 
é o teu destino. Rodeada de uma 
espetacular paisagem de pinheiros e 
água, a cidade é um mosaico de ruelas. 
A sua principal prova de identidade são 
as Casas Colgadas (Casas Suspensas), 
construções do século XV que se 
assomam ao rio Huécar. 

A escassa distância do centro da cidade 
poderás desfrutar dos 18 buracos 
do Cuenca Golf Club, em Villar de 
Olalla, um complexo percurso no qual 
necessitarás de utilizar todos os tacos 
do saco. Se preferes um campo rústico, 
num ambiente de grande beleza natural, 
vai até La Vereda. No seu traçado, 
rodeado de um pinhal, respira-se 
tranquilidade. 

CUENCA

ÁVILA

GOLFE E CIDADES PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE

ÁVILA

Sobre uma colina alça-se uma das 
cidades fortificadas mais antigas e mais 
bem conservadas do mundo. Vale a 
pena visitar a sua muralha, a catedral e 
percorrer as suas ruas com imponentes 
casas e palácios de influências Góticas 
e Renascentistas. Nos arredores 
desta cidade medieval, ao abrigo da 
Serra de Gredos, poderás desfrutar 
de uma grande variedade de campos, 
válidos tanto para o jogador de golfe 
consumado como para os que dão as 
primeiras tacadas no tee. 

Em El Fresnillo conjuga-se uma 
abundante vegetação autóctone com 
numerosas rias e lagos. La Almarza 
reúne a oferta mais completa da zona, 
com um percurso de 18 buracos, outro 
de 9 buracos e uma extensa área para 
praticar. Um grande azinhal, uma lagoa 

natural e quatro artificiais completam 
um ambiente no qual várias aves de 
rapina nidificam. Por último, o clube de 
campo El Casino Abulense aposta pelo 
natural com um percurso rústico de 9 
buracos e numa localização excecional. 
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GOLFE EM ESPANHA

IBIZA

Conhecida internacionalmente pela 
sua vida noturna e pela beleza das suas 
praias de águas turquesa, vais ficar 
surpreendido com o que vais encontrar 
no seu interior. Desde as alturas do 
recinto rodeado de muralhas de Dalt 
Vila terás uma vista panorâmica sobre 
toda a cidade. Passeia pelas labirínticas 
ruas do centro histórico e conhece de 
perto a bonita arquitetura popular. 

Graças ao clima suave da ilha poderás 
desfrutar do Clube de Golfe Ibiza em 
qualquer época do ano. Recentemente 
renovado, oferece dois percursos  
(de 9 e 18 buracos) localizados num 
espetacular vale junto à costa de 
Ibiza. Além disso, no seu restaurante 
podes degustar a requintada cozinha 
mediterrânica. 

CÁCERES E MÉRIDA

Viaja ao passado em Cáceres e 
Mérida, duas das cidades mais bonitas 
da Extremadura. Na Cidade Velha 
de Cáceres vais descobrir um dos 
conjuntos monumentais da Idade Média 
e do Renascimento mais importantes 
do mundo, com lugares emblemáticos 
como o Arco da Estrela. Na vizinha 
Mérida, vai até ao teatro Romano, onde 
durante o verão se celebra o Festival 
Internacional de Teatro Clássico.

Antes ou depois da visita turística, 
todos os bons adeptos do golfe saberão 
apreciar as qualidades do Norba Clube 
de Golfe, rodeado pelo entorno natural 
das Planícies de Cáceres e da Serra 
de Fuentes. Nos arredores de Mérida 
encontrarás o Clube de Golfe Don 
Tello, um campo de caminhos amplos, 
obstáculos de água e suaves ondulações, 
ideal para um jogo rápido e divertido. 

 a TEATRO ROMANO, MÉRIDA
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SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Visita a primeira cidade colonial 
sem fortificações de Espanha. A sua 
planificação urbanística com traçado 
em forma de quadrícula serviu como 
modelo para o processo colonizador 
dos primeiros povoamentos espanhóis 
nas Caraíbas. Na antiga capital da ilha de 
Tenerife tens à espera igrejas, palácios 
e casas senhoriais com fachadas com 
cores vivas. Ou lugares surpreendentes 
como o Museu da Ciência e do Cosmos, 
onde podes descobrir os mistérios do 
universo. 

Rodeado de férteis terras, vales e uma 
pequena cordilheira poderás jogar no 
Real Club de Tenerife, que conta com 
mais de 80 anos de história. Prepara-
te para a sua desafiante orografia: o 
percurso de competição exige que 
o jogador esteja em boa forma física 
devido às irregularidades do terreno. 

GOLFE E CIDADES PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE

 a REAL CLUBE DE TENERIFE

 b SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
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GOLFE EM ESPANHA

Na Andaluzia, o clima, o ambiente e 
a variedade de percursos colocam a 
Costa do Golfe como o destino favorito 
para jogadores de todo o mundo. Os 
municípios malaguenhos de Marbella, 
Benahavís e Estepona formam o 
conhecido Triângulo de Ouro, destino 
de luxo no qual se concentram a maioria 
dos campos. Exemplo da sua qualidade 
e exclusividade são La Quinta Golf & 
Country Club, o Aloha Golf e o Real 
Clube de Golfe Las  Brisas. Um pouco 
mais a sul, vive uma experiência ao 
alcance de muito poucos no Real Clube 
de Valderrama, eleito diversas vezes 
como o melhor campo de golfe da 
Europa. 

 L Para mais informações sobre os campos da 
região visita www. andalucia. org/es/golf. 

As Ilhas Canárias são um cenário 
perfeito para melhorar o teu jogo e 
explorar a sua exótica natureza. O 
clima privilegiado do arquipélago vai 
permitir-te jogar golfe durante os 365 
dias do ano, num ambiente espetacular 
e diverso: paisagens vulcânicas, praias 
de areia negra, montanhas... Os clubes 
mais prestigiados concentram-se na 
ilha de Tenerife. Joga entre palmeiras 
e rodeado pelo mar nos 27 buracos 
de Golfe Costa Adeje. Ou  desfruta do 
luxo nas instalações do Abama Resort 
e Salobre Golf & Resort, ambos com 
36 buracos. 

Na Gran Canaria vais descobrir os 
18  buracos do campo de golfe mais 
antigo de Espanha, o Real Clube de Golfe 
de Las Palmas, inaugurado em 1891 por 
emigrantes Britânicos. No sul da ilha de  

GOLFE E COSTA
Nas costas espanholas encontrarás vários 
lugares perfeitos para descontrair e praticar 
as tuas melhores tacadas. Joga golfe à beira 
mar e põe à prova as tuas habilidades. 

 a LA QUINTA GOLF & COUNTRY CLUB, MARBELLA
MÁLAGA
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GOLFE E COSTA

La Gomera, no topo de uma falésia, 
o Tecina Golf oferece-te em todo o 
seu percurso espetaculares vistas do 
Oceano Atlântico e do Teide, o enorme 
vulcão que preside Tenerife. 

A Costa Brava vai surpreender-
te com as suas águas turquesa, as 
suas enseadas escondidas e as suas 
pitorescas localidades pesqueiras. Um 
cenário idílico para jogar uma partida 
em algum dos dez campos da região. 
Se procuras várias opções de jogo e 
pradarias verdes em perfeito estado 
de conservação, vai até ao PGA Golf de 
Catalunya, ao Empordà Golf Club ou 
ao Clube de Golfe Costa Brava, todos 
com mais de 18 buracos. Tens muito por 
onde escolher!

GOLFE COSTA ADEJE
TENERIFE
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Pelo clima temperado, pelo entorno 
natural e pela quantidade de campos 
que albergam, as Ilhas Baleares são 
um destino único para os amantes do 
golfe. No arquipélago balear há mais 
de 20 complexos desportivos distintos, 
a maioria concentrados na ilha de 
Maiorca. Aí encontrarás dois campos 
com 36 buracos, o Mallorca Son Antem 
Golf Resort & Spa e o Clube de Golfe 
Santa Ponsa. Também há lugares para 
quem procura as máximas prestações, 
como Alcanada ou Son Gual. Poderás 
aproveitar para fazer uma excursão 
e descobrir a valiosa natureza balear, 
comprar nas feiras ou desfrutar da 
completa programação cultural das 
ilhas. 
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GOLFE EM ESPANHA

As regiões costeiras do norte 
peninsular conhecem-se como a 
Espanha Verde, uma geografia 
marcada por rias, falésias e montanha. 
Lugares perfeitos para jogadores de 
golfe que procuram novos desafios.  
Na Galiza, desde o exigente e bonito 
percurso do Clube de Golfe Ría de 
Vigo (24 buracos) poderás contemplar 
a cidade de Vigo, na ponte de Rande 
e o profundo azul do mar. Escapa-te 
de barco às vizinhas Ilhas Cíes e toma 
banho em algumas das melhores praias 
do mundo. 

Nas Astúrias, Cantábria e País Basco 
vais desfrutar de campos de golfe junto 
à praia, aldeias piscatórias cheias de 
encanto e natureza em estado puro. O 

campo de Golfe Municipal de Llanes, 

a apenas três quilómetros desta 

deslumbrante aldeia asturiana, tem 

18 buracos tipo link numa paisagem 

natural impossível de melhorar, entre o 

Mar Cantábrico e os Picos de Europa. 

O percurso do Real Golfe de Pedreña, 

com vistas sobre a cidade de Santander, 

é todo um desafio. Nesta localidade 

nasceu a lenda do golfe Severiano "Seve" 

Ballesteros, mundialmente conhecido 

por ter ganho 5 majors. O Real Clube 
Golfe de Zarauz, situado junto ao 

Cantábrico, em Guipúscoa, é o único 

campo de golfe de areia de Espanha: 

9 buracos para viver uma experiência 

inesquecível. 
 b SON ANTEM GOLF RESORT & SPA

MAIORCA
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 a PARADOR DE EL SALER
VALÊNCIA

Se jogar golfe é a tua prioridade, o 
Parador de El Saler, em Valência, 
vai deixar-te apaixonado. Localizado 
nas margens do Mediterrâneo, a 
sua arquitetura está perfeitamente 
integrada na paisagem de dunas e 
pinheiros do Parque Natural de La 
Albufera. O campo de golfe, desenhado 
pelo melhor arquiteto espanhol nessa 
matéria, Javier Arana, considerado um 
dos mais atraentes do mundo. Põe-te à 
prova nos seus 18 buracos repartidos 
em terrenos muito variados, desde links 
que se aproximam da praia, ao estilo 
dos campos escoceses, até caminhos 
amplos e longos rodeados de bosque 
mediterrâneo. 

Depois de um grande dia de golfe, toma 
um banho no mar, descontrai no spa ou 
prova uma autêntica paelha valenciana 
no seu esplêndido restaurante. 
Aproveita a tua estadia no Parador para 
conhecer Valência, uma cidade cheia 
de encanto com vários lugares para 
descobrir, como a Cidade das Artes e 
das Ciências, a Catedral e o Bairro do 
Carmen. 

No sul, desfruta de uns dias de 
descontração e golfe no Parador 
Málaga Golf, localizado numa zona 
privilegiada, a apenas 10  minutos do 
aeroporto de Málaga e da sua capital. 
O complexo é composto por bungalows 
com terraço privado e acesso direto ao 
campo de golfe. 

GOLFE E PARADORES
Espanha conta com uma vasta rede 
de Paradores de turismo onde podes 
desfrutar de um descanso reparador 
e viver experiências inesquecíveis. Ao 
encanto dos edifícios históricos que 
os albergam une-se o pitoresco lugar 
onde costumam estar localizados. A 
sua excelente oferta gastronómica e 
a sua variedade de serviços são uma 
garantia de qualidade e conforto 
para o viajante. 
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Aqui também vais desfrutar de uma 
espetacular piscina circular e de praia 
com areia branca suave. Situado junto 
ao mar, o percurso é um longo, bonito 
e desafiante conjunto de 18 buracos, 
aos quais se unem 9 exigentes buracos 
estilo links. Um traçado ladeado por 
palmeiras, eucaliptos e dunas de areia, 
num ambiente paradisíaco. Se pretendes 
melhorar o teu jogo, o clube conta, além 
disso, com uma excelente escola de 
golfe, campo de treino, link, putting green 
e greens de approach. 

Para completar a experiência, prova a 
deliciosa gastronomia malaguenha no 
restaurante do Parador, ou escapa-te 
para fazer umas compras em destinos 
tão sugestivos como Torremolinos, 
Mijas, Puerto Banús ou Marbella. 
Sem dúvida, um lugar perfeito para 
descontrair e desfrutar do desporto, do 
sol e da praia. 

 L Conhece todos os nossos paradores de turismo 
em www. parador. es. 

PARADOR MÁLAGA GOLF
MÁLAGA

http://www.parador.es
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GOLFE E GASTRONOMIA
Propomos-te unir duas paixões, o golfe e a boa comida. Uma divertida e 
saborosa forma de conhecer melhor a nossa gastronomia e descobrir novos 
destinos nos quais praticar para melhorar o teu handicap. 

O campo de Greenlife Golf, em 
Marbella, tem um exclusivo design 
e manutenção que asseguram uma 
jornada perfeita. Para completar a 
experiência, visita o seu restaurante 
El Lago, um referente da gastronomia 
andaluza que ostenta uma estrela 
Michelin. Perto, em plena Milha 
de Ouro, podes desfrutar de 
uma jornada memorável de golfe 
no Marbella Club Hotel. Este 
elegante clube de golfe oferece 
várias possibilidades e espaços 

onde desfrutar da alta cozinha 
do galardoado chef Juan Gálvez. 
Também podes provar as maravilhas 
culinárias do Villa Padierna Golf 
Club, um espetacular Palácio-Museu  
ladeado por três campos de golfe. 
O complexo Mijas Golf Club fecha 
este triângulo dourado com dois 
excelentes campos de 18 buracos e 
um antigo cortijo andaluz que alberga 
um restaurante de grande prestígio 
na zona. 

 a ABAMA GOLF, GUÍA DE ISORA
TENERIFE
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Na cornija cantábrica, a Espanha 
Verde, tens à espera campos de golfe 
de todos os estilos. Aí também vais 
encontrar numerosos restaurantes 
com estrelas Michelin repartidos entra 
a Galiza, Cantábria, Astúrias e o País 
Basco. A cinco minutos do centro de 
Donostia-San Sebastián, num entorno 
montanhoso, o Real Novo Clube  
Golfe de San Sebastián Basozabal 
propõe-te um dos percursos mais 
exigentes do país. Dispõe de um 
restaurante com esplanada onde 
degustar a requintada cozinha da 
região e contemplar uma magnífica 
vista panorâmica do campo. Se se trata 
de alta cozinha, vale a pena ir até aos 
restaurantes Martín Berasategui, 
Akelarre e Arzak, cada um merecedor 
de três estrelas Michelin. 

Todo o litoral banhado pelo 
Mediterrâneo é caraterizado pelas 

suas excelentes instalações para a 
prática de golfe e pela sua deliciosa 
gastronomia. Aqui poderás degustar 
todo o tipo de paelhas, peixes e cozinha 
de autor que oferecem alguns dos 
melhores restaurantes de Espanha. 
Entre eles El Celler de Can Roca, em 
Girona, um festival para os sentidos 
com três estrelas Michelin. A  escassa 
distância tens o Clube de Golfe de 
Girona para dar umas tacadas. Mais 
a sul, na Costa Branca, o Sella Golf 
Resort & Spa de Dénia conta com três 
propostas diferentes para surpreender 
os paladares mais refinados. Na mesma 
localidade, vai conhecer as criações de 
Quique Dacosta, referente da cozinha 
vanguardista. 

Em Madrid encontra-se, o Real Clube 
de Golfe La Herrería, localizado 
num entorno natural de proteção 
especial, onde predominam carvalhos, 

20

GOLFE EM ESPANHA

 a SELLA GOLF RESORT & SPA, DENIA
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freixos e azinheiras, com vistas para 
o espetacular Real Mosteiro de 
San Lorenzo de El Escorial. No seu 
restaurante e arredores, com outras 
propostas interessantes como Cava 
Alta e Montia, vais encontrar bons 
exemplos da gastronomia local. O 
Clube de Golfe Campo de Layos, sede 
de importantes torneios amadores de 
Espanha, encontra-se a dez minutos de 
carro de Toledo. Vale a pena passear 
pelas ruas desta monumental cidade e 
descobrir a sua vasta cultura culinária. 

Tanto as Ilhas Canárias como as Ilhas 
Baleares contam com uma oferta 
gastronómica e de golfe de primeira 

categoria. No Abama Resort, em 
Tenerife, vais encontrar um campo 
de golfe com bonitas vistas para o 
oceano. A poucos metros de aí poderás 
desfrutar dos sofisticados pratos do 
prestigioso chef espanhol Martín 
Berasategui no seu restaurante MB. 
Em pleno Mediterrâneo, Maiorca 
é o destino perfeito para desfrutar 
das delícias da gastronomia balear 
em restaurantes como Zaranda, a 
15 minutos do campo de Golfe de 
Andratx. Se estás à procura de um 
clube com instalações de alta cozinha, 
Capdepera Golf e o seu restaurante 
Roca Viva são uma grande opção. 

GOLFE E GASTRONOMIA

 b SAN LORENZO DEL ESCORIAL
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GOLFE E AMBIENTES  
ÚNICOS
Desfruta de toda a variedade de 
paisagens e experiências que a 
geografia espanhola te oferece. Aqui 
poderás jogar golfe entre montanhas 
e aldeias termais, numa paisagem 
desértica ou desde uma pradaria 
verde com vistas para o mar. 

 _ PGA CATALUNYA GOLF
GIRONA

Se gostas do ambiente da montanha, no 
Golfe de Caldes, na Catalunha, a escassos 
quilómetros da vila termal de Caldes de 
Montbui, vais encontrar um lugar excecional. 
O campo está localizado entre os maciços 
de Sant Llorenç de Munt e o Montseny e 
serpenteia por um pinhal desde onde se 
pode ver o perfil da cidade de Barcelona. O 
céu noturno da zona conta com condições 
insuperáveis para a observação de estrelas. 

Perto, no PGA Catalunya Resort de 
Girona vais encontrar um percurso de alta 
competição, considerado como um dos 
melhores da Europa continental. Terás ao 
teu dispor todos os luxos e facilidades que 
os clubes de primeira categoria prestam, 
incluindo um surpreendente pack de boas-
vindas. Os dois percursos, um mais exigente 
e outro mais acessível, são a desculpa 
perfeita para explorar a zona. Continua 
a rede das Vias Verdes que atravessam a 
região a pé ou de bicicleta e descobre as 
encantadoras aldeias da Costa Brava. 

Em Santander, muito próximo do seu centro 
urbano, o Clube de Golfe Mataleñas 
encontra-se numa pequena península que 
termina em bonitas falésias. Oferece um 
percurso curto e divertido com greens bem 
protegidos, desde o qual poderás desfrutar 
de umas vistas privilegiadas do mar e da 
bonita cidade cantábrica. 

Para contrastar com esta paisagem, Desert 
Springs oferece-te uma experiência única. 
Situado em Cuevas de Almanzora, Almeria, 
este luxuoso complexo turístico vai-te 
permitir jogar no único campo desértico 
de toda a Europa, desenhado à imagem e 
semelhança dos da Califórnia e do Arizona. 
Vais ficar surpreendido pela presença 
das fontes do deserto, pelas ruas verde-
esmeralda e pela sua fusão com as áridas 
paisagens povoadas de catos e rochas. 
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GOLFE E BALNEÁRIOS
Estás à procura de um destino onde descontrair, jogar golfe e desligar da tua 
vida diária? Descobre os balneários que combinam a prática do teu desporto 
favorito com o cuidado pessoal e os benefícios das águas termais. 

O Senator Mar Menor Golf & Spa 
Resort, muito perto das praias de 
Múrcia e do aeroporto de San Javier, 
conta com um campo profissional de 
18 buracos, uma piscina de água das 
Salinas do Mar Menor e todo o tipo 
de tratamentos nas suas instalações. 
O espaço perfeito para descontrair e 
deixar o stress para trás. 

Na mesma província, mas na zona 
do interior, La Manga Club Resort 
é uma sede de torneios de alto 
nível.   Dispõe de três campos de 
golfe com 18 buracos, cada um com 
a sua própria personalidade. Podes, 
inclusivamente, experimentar a tua 
perícia num Pitch and Putt desenhado 
pelo grande jogador de golfe 
espanhol Severiano Ballesteros. A 
oferta completa inclui um centro de 

wellness com zona de spa, ideal para 
reparar mente, corpo e espírito. 
Desfruta de um verdadeiro convite 
ao bem-estar. 

Na Galiza, no noroeste da península, 
Oca Augas Santas Balneario & Golf 
Resort é um complexo construído nas 
proximidades do antigo balneário, 
fundado no século XIX. As virtudes 
curativas das suas águas sulfuradas, 
a hidroterapia e as massagens vão 
fazer da tua estadia uma experiência 
memorável. Antes e depois dos 
tratamentos, o campo de golfe de 
18 buracos oferece um percurso 
praticamente plano, com três 
enormes lagos e um curso fluvial que 
ladeia vários buracos acentuando o 
protagonismo da água. 

LA MANGA CLUBFo
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Em Castela e Leão, muito perto de 
Ávila, vais encontrar o Clube de Golfe 
Navarrevisca. Pratica o teu swing numa 
paisagem excecional. A pouca distância 
de Segóvia poderás enfrentar o 
percurso do Clube de Golfe El Espinar, 
o primeiro campo rústico homologado 
em Espanha. Conta com greens artificiais 
e caminhos bem delimitados e mantidos, 
e é acessível seja qual for o teu nível. 

A 20 quilómetros de Cuenca, em Castela 
La Mancha, tens a oportunidade de 
jogar entre pinhais no Clube de Golfe 
La Vereda. As suas ruas, cobertas de 
erva natural de pradaria, tornam-se 
mais arenosas no verão e supõem todo 
um desafio inclusivamente para os 
jogadores de golfe mais experientes. 
Um lugar perfeito para desfrutar da paz 
e da quietude do campo manchego. 

GOLFE E ECOLOGIA
Espanha conta com 17 campos rústicos, que se adaptam aos elementos naturais 
do entorno atuando de forma mínima sobre o terreno. É toda uma filosofia que 
aposta pela sustentabilidade. Prepara os tacos e lança-te no descobrimento de uma 
experiência nova em qualquer um destes campos. A grande maioria tem 9 buracos e 
estão repartidos por todo o território espanhol. 

 a CLUBE DE GOLFE SOMOSAGUAS, POZUELO
MADRID
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GOLFE E ECOLOGIA

A pouca distância de Madrid poderás 
encontrar dois campos rústicos únicos. 
O Clube de Golfe Somosaguas, 
em Pozuelo, e o Quijorna Golf. São 
percursos simples, regados apenas 
com água da chuva, que transmitem 
a mensagem de que o golfe pode ser 
ecologicamente sustentável. O de 
Quijorna, com 18 e 9 buracos, está 
localizado num lugar particularmente 
bonito, numa colina ladeada por 
azinheiras. 

Localizado junto às Minas de Riotinto de 

Huelva encontra-se o Clube de Golfe 
Corta Atalaya. Trata-se do campo de 
golfe mais antigo da península, visto que 
foi fundado em 1914.  O que o torna 
mais atrativo são as impressionantes 
vistas da mina a céu aberto de Riotinto, 
com uma espetacular paleta de cores 
vermelhos, ocres e acobreados. 

Nas imediações de Barcelona também 
poderás pôr à prova as tuas habilidades 
no Clube de Golfe Castellterçol, que 
mantém a sua verdura de forma natural 
durante a maior parte do ano. 

QUIJORNA GOLF
MADRID
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GOLFE DE AUTOR
Os campos de golfe são desenhados tendo em conta a jogabilidade, o meio ambiente, 
a estética e a estratégia. Apenas os melhores conseguem equilibrar estes quatro 
conceitos, para além de ter em conta a harmonia, a proporção e o ritmo necessário 
para cumprir com tudo o que os amantes e profissionais deste desporto procuram. 

No Real Club de Valderrama, Cádis, 
encontra-se o melhor campo de golfe 
de Espanha segundo vários rankings 
nacionais e internacionais. Na Europa 
chegou a conhecer-se como "a pequena 
Augusta", um dos mais prestigiados 
e exclusivos  clubes de golfe  de todo 
o mundo. O seu desenho deve-se ao 

prestigioso arquiteto Inglês Robert 
Trent Jones, que tratou do traçado até 
ao último detalhe. Na realidade, foi o 
primeiro campo da Europa fora da Grã-
Bretanha onde se disputou a Ryder 
Cup. As contínuas melhorias do traçado 
e uma manutenção de elite vão fazer 
com que desfrutes do golfe como nunca. 

 a REAL CLUB DE VALDERRAMA
CÁDIS

GOLFE EM ESPANHA

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Club_de_golf&action=edit&redlink=1
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Robert Trent Jones também desenhou 
o percurso do Real Clube de Golfe 
Las Brisas, em Málaga. Num entorno 
natural de sonho, o seu traçado vai-te 
fazer enfrentar muitos obstáculos de 
água (há dez lagos artificiais) e um bom 
número de bunkers. Os seus greens, na 
maioria elevados, são todo um desafio 
inclusivamente para os mais experientes 
com os tacos. 

O arquiteto alemão Thomas Himmel 
está por trás da excelência que o Son 
Gual, em Maiorca, te oferece. Possui 
um desenho de grande beleza, que 
integra ao longo do campo mil oliveiras 
centenárias capazes de contribuir com 
um caráter único para este percurso. 
Além disso, conta com um dos melhores 
finais de um campo na Europa: um par 5 
à altura dos escolhidos. 

Javier Arana é o grande arquiteto 
espanhol do golfe. Uma das suas 
melhores obras encontra-se na Real 
Sociedade de Golfe de Neguri, em 
Biscaia. A sua grande variedade obriga 
a dominar todas as facetas do jogo para 
acabar em par.   Desde os primeiros 
buracos terás umas vistas inigualáveis 
do Cantábrico e a chegada ao 18 com a 
casa clube de fundo é espetacular. 

Em Espanha vais encontrar campos 
exclusivos, desenhados por alguns dos 
melhores arquitetos que se dedicam a 
encontrar o equilíbrio perfeito para que 
a tua experiência seja inesquecível. Vem 
descobri-los!

 LMais informação 
Real Federação Espanhol de Golfe 
www. rfegolf. es

 ` REAL CLUBE DE GOLFE LAS BRISAS, MARBELLA
 MÁLAGA
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