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Pitch and Putt Cofrentes Golf [1]
Es troba en plena Vall d?Ayora-Cofrentes, en terres frontereres amb les províncies
d?Albacete, Alacant, Múrcia, Conca, i a només 105 quilòmetres del centre de la ciutat
de València.Els ciutadans que...
Municipio:
Cofrentes [2]

Camp de golf El Tejo [3]
El resultat, un camp de nou forats amb dobles eixides que ho transformen de fet en un
camp de 18 forats. El 23 de febrer de 2009 la Federació de Golf de la Comunitat
Valenciana va certificar l'homolo...
Municipio:
Requena [4]

Club de Golf El Saler [5]
Inaugurat el 3 de juny de 1968, respon a una obra magistral del projectista i
dissenyador Javier Arana. Caminar pels seus carrers, trepitjar-ne els tees i greens
equival a fruir d?un aire de lliberta...
Municipio:
Valencia [6]

Club de Golf Escorpión [7]
Els seus 27 forats permeten combinar tres recorreguts diferents on conjugar la tècnica
amb la potència a l?hora de colpejar la bola. Els recorreguts es troben protegits per
una consolidada i densa ma...
Municipio:
Betera [8]

Club de Golf Manises [9]
Mantenint l?esperit de Javier Arana, el 2008 es procedí a la inauguració de la
remodelació realitzada com a conseqüència de l?ampliació de l?aeroport internacional
de Manises. Una remodelació dirigid...
Municipio:
Manises [10]

Club de Golf Oliva Nova [11]
El recorregut és assequible per a qualsevol jugador, amb independència del seu
handicap. El fet que siga pla no vol dir que les dificultats hi hagen sigut marginades. Hi
ha un elevat nombre de forats...
Municipio:
Oliva [12]

El Bosque [13]
Construït damunt els vessants d?una vall immensa on els grans desnivells esdevenen
una constant i també una preocupació per al jugador, el seu disseny aprofita, a favor
de l?espectacularitat, la seua...
Municipio:
Chiva [14]

Foressos Golf [15]
Només cal analitzar els dibuixos inicials i final per adonar-se?n, encara que millora
l?obra amb cada traç nou. Un camp que causa admiració. Els carrers alternen amplitud
amb estretor. Els impression...
Municipio:
Picassent [16]

La Galiana Golf [17]
A diferència d?aquells clubs on preferentment juguen i gaudeixen els socis, el Camp
de Golf La Galiana és obert a tots els jugadors, cada dia. Un camp que compta amb
una escola de golf i la més eleva...
Municipio:
Carcaixent [18]

Pitch and Putt Masía de las Estrellas [19]
Una combinació aconseguida. El grau de dificultat afegida el trobem en la col?locació
de les banderes i les múltiples possibilitats que ofereix cada green. Un camp entre
tarongers i urbà, de nou fora...
Municipio:
Catarroja [20]
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