PENHA LONGA GOLF
MEDIDAS DE SEGURANÇA

SAFETY MEASURES
A principal prioridade do Penha Longa Resort é garantir a
segurança dos membros da equipa, sócios, visitantes e clientes.
Estas serão as principais medidas, definidas de acordo com as
indicações do Governo e da Federação Portuguesa de Golfe:

The main priority of Penha Longa Resort is to guarantee the safety
of staff, members, visitors and customers. These will be the main
measures, defined according to the indications of the Government
and the Portuguese Golf Federation:
Novo horário | Schedule
Todos os dias, das 08h00 às 17h00.

Every day, from 08:00 am to 05:00 pm.
Estacionamento | Car parking
Apenas está disponível o parque de estacionamento do Palácio.

The car parking available will be at Monastary building.
Tee times
A marcação deve ser feita por telefone ou e-mail. As saídas de 10
em 10 minutos, poderão ser a 4 jogadores, sendo obrigatório o
cumprimento da distância social mínima de 2 m.

The booking must be made by phone or e-mail. Departures every
10 minutes, may be for 4 players, with a minimum social distance
of 2 m being mandatory.
Pro-shop
Lotação máxima de 3 pessoas no interior.

Maximum capacity of 3 people inside.
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Balneários | Lockers room
Os balneários não vão estar disponíveis para utilização.

The lockers room s will not be available for use.
Casas de banho | WC
Disponíveis no Clube de Golfe, quiosque do 9 e buraco 15.

Available at the Golf Club, kiosk 9 and hole15.
Equipamento de golfe | Golf equipment
O serviço de storage de tacos ou trolleys, bem como de limpeza
do material após jogo encontra-se indisponível.

Os sócios devem recolher o seu material e trazê-lo quando
quiserem jogar.
Um buggy apenas pode ser utilizado por um jogador.

The storage service of clubs or trolleys, as well as cleaning of
the material after the game is unavailable.
Members must collect their material and bring it when they
want to play.
A buggy can only be used by one player.
Áreas de prática | Practice areas
Estão disponíveis, mas sem bandeiras.

Available but without flags.
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Aulas de golfe | Golf lessons
Estão disponíveis, mediante marcação prévia por telefone ou email.

Available by previous booking by phone or e-mail.
Campo de golfe | Golf course
Foram retirados os ancinhos dos bunkers e os lava-bolas.
Os bebedouros não estão disponíveis para uso.
As bandeiras dos greens foram mantidas, mas não devem ser
tocadas ou removidas pelos jogadores. Os copos / suportes das
bandeiras foram invertidos para minimizar o contacto do jogador
com o mesmo.

The bunkers rakes and ball washers were removed.
The water refill machines are not available for use.

The greens flags were kept, but should not be touched or removed
by the players. The flag cups / holders have been inverted to
minimize player contact with the them.
Buggy bar
Disponível mediante pedido, através do contacto telefónico: (351 )
913 129 965.

Available on request, by mobile phone: (351) 913 129 965.
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PENHA LONGA FOOTGOLF
OFERTA ESPECIAL

SPECIAL OFFER

O Footgolf também está de volta!
Apesar de reabrir para o golfe apenas a 15 de Maio, a modalidade
do Footgolf poderá ser praticada no campo do Atlântico Norte, a
partir de 04 de Maio.
Agora com horário alargado, das 08h00 às 17h00,
O Footgolf é jogado no campo de golfe com uma bola de futebol de
tamanho 5.

O objectivo do jogo é colocar a bola nos buracos assinalados pelas
bandeiras, utilizando apenas os pés e recorrendo ao menor
número de remates possíveis.
Esta é uma modalidade muito “viciante”, que une o melhor do
futebol ao melhor do golfe... Dois dos desportos mais populares do
Mundo.
Descubra um dos nossos campos de golfe, de uma maneira
diferente!

OFERTA ESPECIAL
Green-fee 18 buracos por € 15,50
Pacote mensal por € 46,50
Condições:
Ofertas válidas até 30.06.2020.
Pacote mensal limitado a 4 rondas de Footgolf.

INFORMAÇÕES & RESERVAS
reservas.golf@penhalonga.com | (351) 21 924 90 31

