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La Finca Algorfa Golf
La Finca Algorfa Golf
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Es tracta d?un camp que crida l?atenció, entre altres circumstàncies, per la generositat dels
carrers i l?espectacularitat dels greens, tant pel disseny com per les formes variades que hi
adquireixen.

Al recorregut, trobem el green del forat 7, totalment quadrat i envoltat, en una de les parts,
per un grandiós búnquer que més aviat sembla una platja d?arena. Els forats 5 i 6 estan
acompanyats en el seu traçat per espectaculars cascades i llacs impressionants. Uns llacs
que aporten bellesa i, alhora, eleven el grau de dificultat del recorregut. Totes aquestes
singularitats contribueixen perquè el jugador gaudisca recorrent aquest camp, que sap
premiar el colp ben executat. En la seua construcció, se sabé respectar el medi ambient i així
és com es troba envoltat de natura autòctona.
Característiques
Designer of the field: José Gancedo
Tipus d'herba: : Carrer: bermuda. Green: penncross
Direcció
Carretera Algorfa-Los Montesinos, km 3. Finca La Rellana
CP: 03169
Algorfa [1]
telèfon: +34 966 729 010

Fax: +34 966 729 011
Email: golflafinca@grupoquara.com [2]
Web: www.grupoquara.com [3]
Route:
Agarrar l'Autopista AP-7, eixida 743 direcció Algorfa. A Algorfa, girar direcció als
Montesinos-Torrevieja.
Aeroport més proper: :
El Altet (Alicante), 30 km. San Javier (Murcia), 50 km.
Preus i horaris
Holes: 18
Opening times: De 08.00 horas, hasta la caída de la noche. Abierto todo el año
Tarifes verdes : 18 hoyos, 75 €. 9 hoyos, 39 €
Putting green : 2
Credit cards: Visa, Mastercard
Services Club:
Rental carts: 5 €
Clubs: 30 €
Practice range: 20 puestos
Zona de picat 1
Available services:
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