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DICAS DO CAMPO DE BENAMOR DO BURACO 1 ATÉ AO 18 
 
A melhor jogada do Tee para o Green no Campo de Golfe de Benamor recomendada pelo 

nosso Profissional. 

 

Todas as medidas indicadas são a partir das Marcas Brancas. 

    

Buraco 1 (Par 4 – 308 m) 

Um buraco gentil e simpático para começar. Ligeiro dog leg para a direita, o golfista médio 

deverá alcançar o green em 2 tacadas. O fairway é generoso, 2 bunkers guardam o green. 

Uma tacada mais para atingir o green. 

 

 Buraco 2 (Par 3 – 153m) 

Bom Par 3 a subir, às vezes quando está vento terá de adicionar mais uma tacada. Green 

delicado para putt. Neste buraco, Par é um bom resultado. 

 

Buraco 3 (Par 4 – 269m) 

Um buraco direito. Par 4 fácil, neste tem oportunidade de fazer birdie. 

 

Buraco 4 (Par 4 – 237m) 

Novamente um Par 4 curto – 2 boas tacadas e estará perto do birdie.  

 

Buraco 5 (Par 5 – 466m) 

Provavelmente é o Segundo buraco com maior dificuldade no Campo. A tacada de saída 

deverá ser bem sucedida para evitar as árvores grandes que guardam o lado esquerdo do 

fairway. A tacada de saída do tee deverá ser a subir, uma vez passadas as árvores jogar 

sempre a direito. É um buraco longo. Neste buraco, Par é um bom resultado. 

 

Buraco 6 (Par 4 – 379m) 

Um bom Par 4. A tacada de saída deverá ser a direito e é necessário uma perfeita segunda 

tacada. Um dos melhores Par 4 do Campo. Atenção ao bunker no lado esquerdo do green. 

  

Buraco 7 (Par 5 – 431m) 

Não é um buraco difícil, 3 tacadas razoáveis, Par fácil, tacada de saída do tee a subir, um 

bunker no lado direito e outro no lado esquerdo do green. Um bom jogador tem uma 

oportunidade de fazer birdie. 
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Buraco 8 (Par 3 – 195m) 

O melhor Par 3 do Campo. Jogar a subir pelo que a maioria dos jogadores necessitam de usar 

uma Madeira. Das Marcas Brancas, green delicado. O Par neste buraco é um óptimo resultado. 

 

Buraco 9 (Par 4 – 320m) 

Par 4 simpático. Traz-nos de volta à ClubHouse. Ligeiro dog leg para a esquerda, green bem 

guardado por bunker. Um Par aqui e ficará muito contente. 

  

Buraco 10 (Par 3 – 156m) 

Um Super Par 3. Buraco com óptima vista com um lago na frente e out of bounds em todo o 

lado esquerdo. Dependendo do vento poderá jogar com um ferro 4 ou um ferro 9.  

 

Buraco 11 (Par 4 – 452m) 

Este buraco é definitivamente uma oportunidade para birdie. Uma boa tacada de saída e pitch 

para o green. Atenção ao bunker na frente do green.  

 

Buraco 12 (Par 3 – 162m) 

Bom Par 3. Este tem um green muito longo, portanto a escolha do taco é vital. 2 bunkers no 

lado esquerdo e direito poderão apanhar várias bolas. 

  

Buraco 13 (Par 4 – 289m) 

Uma tacada longa poderá levar para uma armadilha de água aos 190 m. Um jogador médio 

poderá atingir o green em 2 tacadas com o ferro 5. Oportunidade de birdie neste buraco. Bonita 

vista do buraco a partir do tee. Apenas um bunker na frente do green.  

 

Buraco 14 (Par 4 – 345m) 

Este buraco é mais difícil do que parece. Dog Leg para a direita. Atenção à segunda tacada, a 

distância é mais longa do que poderá pensar. Um Par neste buraco é um bom resultado para 

um golfista médio. 

  

Buraco 15 (Par 5 – 454m) 

Out of bounds no lado esquerdo e direito. Dois bunkers no fairway bem colocados, mas com 

uma tacada a direito fará um Par facilmente. 

  

Buraco 16 (Par 4 – 398m) 

Stroke index 2. Super Buraco, segunda tacada a descer. Deverá bater aqui uma tacada longa 

para poder ter oportunidade de se aproximar do green de acordo com o estabelecido no cartão 

de jogo. Dois bunkers bem colocados na frente esquerda e direita do green.  
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Buraco 17 (Par 3 – 171m) 

Outro Par 3 muito bom com um lago na frente e dois bunkers grandes a guardar o green em 

ambos os lados. 

 

Buraco 18 (Par 5 – 512m) 

Um óptimo buraco de finalização. Provavelmente o melhor buraco do Campo. Out of bounds 

em ambos os lados desde o tee até ao green, e árvores bem colocadas no fairway. Um buraco 

que desafia a mente. A estratégia tem de ser bem pensada, se fizer um Par aqui: Bem Jogado! 

 


