Federação Portuguesa de Golfe
Formulário para Recolha de Dados_Valores 2018

1. Dados Gerais
a) Proprietário do campo: Sociedade Turistica Palheiro Golf
b) Entidade gestora: Sociedade Turistica Palheiro Golf
c) Diretor: Rodrigo Ulrich
d) Profissional: Edgar Rodrigues
e) Greenkeeper: Luis Alves
f) Telefone: 291 790 120
g) E-Mail: reservations.golf@palheiroestate.com
h) Website: www.palheirogolf.com
i) Facebook: https://www.facebook.com/palheirogolf/
j) Horário de funcionamento (atendimento ao púbico): 08:00 – 19:00
l) Facilidades e serviços - Por favor, assinale com “X”:
Clubhouse
Pro Shop
Restaurante
Bar
Sala de convívio
Ginásio
Piscina
Academia
Clínicas e aulas individuais
Driving Range
Chipping Area
Putting Green
Aluguer de Buggies
Aluguer de Trolleys
Aluguer de Tacos

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

m) Outros serviços (por favor especifique):

n) Informações adicionais sobre condições de acesso à zona de treinos e clubhouse:
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o) Dados específicos por Campo (caso a entidade possua mais do que uma instalação
desportiva, deverá preencher este ponto de forma individualizada cada campo de
golfe/pitch&putt – por favor copie a área entre as duas barras azuis [ ], inclusive, e cole-a
neste formulário).

Identificação do campo:
1) Arquiteto: Cabell B. Robinson
2) Ano de inauguração: 1993
3) Número de Buracos: 18
4) Relva Greens : Pencross bent
5) Relva Fairways : Bermuda 419
6) Par: 72
7) Comprimento:





Brancas – 5859
Amarelas – 5448
Azuis – 4987
Encarnadas – 4452

8) Course Ratig:





Brancas – 71.6
Amarelas – 69.6
Azuis – 72.3
Encarnadas – 69.0

9) Slope Rating:





Brancas – 130
Amarelas – 126
Azuis – 124
Encarnadas – 117

10) Informações adicionais sobre o percurso:
Adjacente ao hotel de cinco estrelas Casa Velha do Palheiro – membro da associação Relais &
Châteaux – e parte integrante do magnífico Palheiro Estate, o emblemático campo de golfe,
par 72, com 18 buracos, serpenteia através de um ambiente intocado, repleto de pinheirosbravos e bosques botânicos, adornados por uma exuberante vegetação subtropical.
A cerca de 500 m acima do nível do mar, o local é abençoado com vistas incríveis do recorte
montanhoso da paisagem madeirense e da imensidão do oceano Atlântico. A uns dez minutos
de distância, o Funchal, a capital da ilha, está aconchegado em baixo.
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Projetado pelo famoso arquiteto de golfe Cabell B. Robinson este traçado pitoresco, cujo
encanto se mantém ao longo de todo o ano, aproveita ao máximo o típico acidentado do
terreno madeirense, com cumeadas repentinas e vales profundos a proporcionar um desafio
aliciante, até para os golfistas mais experientes.
Palheiro Golf - Zonas de treino & Clubhouse
No Palheiro Golf, na ilha da Madeira, também há a prestigiada Academia Palheiro Golf, que
compreende um percurso curto de 6 buracos, uma zona para praticar jogo curto, um campo de
treino, um putting green e um chipping green com bunkers.
Para além de uma equipa prestável e entendida, os quadros de pessoal do Palheiro Golf
incluem um profissional de golfe da PGA, perito sempre pronto para aconselhar ou prestar
qualquer esclarecimento sobre a modalidade.
Profissionalmente gerida e totalmente equipada, a Academia Palheiro Golf é o local ideal para
principiantes ou jogadores de nível intermédio aprimorarem a perícia e melhorarem a técnica.
Antes ou depois do jogo, o Clubhouse adjacente – o ponto central do Palheiro Golf – convida
os jogadores a momentos de descontração.
Construído com materiais locais e num estilo que reflete a arquitetura tradicional da ilha e do
Palheiro Estate, o seu interior atraente beneficia de um design aberto e amplo que é
refrescantemente alegre e informal.
Incorporado no piso térreo do edifício há uma Loja de Golf com artigos de reconhecidas
marcas de golf e todas as tendências atuais para senhoras e homens, bem como equipamento
de golfe.
O ambiente no Clubhouse é descontraído e familiar; é o local ideal para conviver com os
amigos enquanto se toma uma bebida fresca, ou para desfrutar de uma refeição ou snack.
O Restaurante Clubhouse do Palheiro Golf dispõe de um maravilhoso menu para almoço ou
jantar, de cozinha portuguesa com toques mediterrânicos e orientais.
Gerido pelo galardoado hotel da ilha da Madeira, a Casa Velha do Palheiro, o menu do
restaurante apresenta um leque alargado de opções, desde o Club Sandwich até ao completo
menu à la carte. Também há uma carta completa de vinhos.
No exterior, a esplanada oferece uma vista panorâmica ímpar, com vistas incríveis do Porto do
Funchal e do recorte montanhoso da paisagem madeirense – uma vista que nos faz sentir
realmente no topo do mundo!”

11) É obrigatório a apresentação do certificado de handicap devidamente atualizado? Sim
12) Handicap máximo permitido:
Senhoras
Homens
Não aplicável

36
28

13) Informações adicionais sobre condições de acesso ao campo (marcações, etiqueta, etc.):
marcas de distâncias ao centro do green (estacas vermelho e branco = 100m; amarelo e
branco = 150m; azul e branco = 200m).
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Regras de etiqueta aplicam-se (cuidados com o campo e consideração com outros jogadores e
funcionários = reparar pitchmarks, divots e bunkers)( indumentária = roupa e calçado
adequado à prática do golfe (pólo e calças tipo “chino”) calças de ganga, calções de praia e tshirt não são permitidos.)

2. Preços – 2018, em vigor a partir de dia 1 de Janeiro
(caso a entidade possua mais do que uma instalação desportiva, deverá preencher o ponto 2.
de forma individualizada, para cada campo de golfe/pitch&putt, no caso de existirem valores
diferenciados – por favor copie a área entre as duas barras azuis [ ], inclusive, e cole-a neste
formulário).

1) Identificação do campo:

2) Bolas de treino/Fichas (IVA incluído nos valores à taxa legal em vigor):
N.º de bolas
/1 Ficha (cesto)

PVP

Federado

€6

€6

€

€

Pack de Fichas
(n.º de Fichas)

PVP

Federado

€NA

€NA

€

€

3) Green Fees (IVA incluído nos valores à taxa legal em vigor):
Adultos
Green Fee 18 Buracos
PVP Semana

PVP Fim de
Semana/Feriado

Federado com campo

Federado sem campo

€110

€110

€25

€77

Enviar para o e-mail aalmeida@fpg.pt

02.01.2018

pág. 4 de 5

Federação Portuguesa de Golfe
Formulário para Recolha de Dados_Valores 2018

Adultos
Green Fee 9 Buracos
PVP Fim de
Semana/Feriado

PVP Semana
€NA

€NA

Federado Fim de
Semana/Feriado

Federado Semana
€NA

€NA

Juniores
Green Fee 18 Buracos
PVP Semana

PVP Fim de
Semana/Feriado

Federado com campo

Federado sem campo

€55

€25

€55

PVP Fim de
Semana/Feriado

Federado Semana

Federado Fim de
Semana/Feriado

€55

Juniores
Green Fee 9 Buracos
PVP Semana
€NA

€NA

€NA

€NA

4) Informações adicionais sobre green fees (ex.º promoções anuais):
2 jogadores + buggy Junho a Outubro €110

5) Aluguer de Equipamento (IVA incluído nos valores à taxa legal em vigor):

Aluguer de Tacos:
PVP Fim de
Semana/Feriado

PVP Semana
€45

€45
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Aluguer de Trolley manual:
PVP Fim de
Semana/Feriado

PVP Semana
€6

€6

Federado Fim de
Semana/Feriado

Federado Semana
€6

€6

Aluguer de Trolley elétrico:
PVP Fim de
Semana/Feriado

PVP Semana
€NA

€NA

Federado Fim de
Semana/Feriado

Federado Semana
€NA

€NA

Aluguer de Buggy:
18 buracos
PVP Fim de
Semana/Feriado

PVP Semana
€45

€45

Federado Fim de
Semana/Feriado

Federado Semana
€45

€45

9 buracos
PVP Fim de
Semana/Feriado

PVP Semana
€NA

€NA

Federado Fim de
Semana/Feriado

Federado Semana
€NA

€NA

6) Informações adicionais sobre a disponibilidade de Tacos, Trolleys e Buggies:
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