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Al peu de la Mediterrània es troba Alacant Golf, situat a l?espectacular platja de Sant Joan, a
cinc minuts de la ciutat d?Alacant.

Enclavat com un pulmó verd a la zona residencial, el camp presenta uns forats amples
replantats amb milers d?arbres i on la cura del medi ambient i l?estalvi en el consum d?aigua
són aspectes prioritaris, la qual cosa li ha valgut ser l?únic camp d?Espanya que ha obtingut
de manera conjunta els dos certificats en qualitat mediambiental de més prestigi: ISO-14001 i
certificat Q-Plus.
Severiano Ballesteros, un geni del golf, dissenyà aquest par espectacular 72 sota el
repartiment singular de sis pars tres, sis pars quatre i sis pars cinc, únic a la Península
Ibèrica, i que permet no jugar mai dos forats seguits amb el mateix par en la mateixa volta,
una opció que fa més variat i divertit el joc i que propicia moltes opcions de birdie. Seve
dissenyà cinc grans llacs que afecten dotze dels 18 forats. Tot açò suposarà un repte atractiu
per a jugadors de golf de tots els nivells.
Característiques
Designer of the field: Severiano Ballesteros
Tipus d'herba: : Carrer: bermuda (estiu), poa trivialis (hivern). Green: agrostis

Direcció
Avenida Locutor Vicente Hipólito, 37 (La Condomina)
CP: 03540
Alacant/Alicante [1]
telèfon: +34 965 153 794
Email: clubgolf@alicantegolf.com [2]
Web: www.alicantegolf.com [3]
Route:
Prendre l'eixida 7 de l'autopista A-70, direcció Alacant Nort/ Vía Parc.
Aeroport més proper: :
El Altet (Alicante), 15 km
Preus i horaris
Holes: 18
Bunkers: 2
Opening times: Invierno: de 08.00 a 17.00 horas. Verano: de 08.00 a 19.00 horas.
Abierto todo el año excepto el 25/12 y el 01/01
Tarifes verdes : 18 hoyos, 75 € (incluye buggie); nueve hoyos, 45 € (incluye buggie)
Putting green : 3
Credit cards: Visa, Mastercard, 6000
Services Club:
Rental carts: Incluido en el precio
Clubs: 30 €
Practice range: 70 puestos
Zona de picat Sí
Available services:
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