Published on Turisme en la Comunitat Valenciana (http://comunitatvalenciana.com)
Inici > What to do > Golf > Club de Golf El Saler > Printer-friendly PDF

Club de Golf El Saler
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Qui jugue al Saler, ha de saber que es tracta d?un dels millors camps del món, situat en un
lloc privilegiat i estimat per tots els valencians: la Devesa de El Saler.

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 llibertat. Precisament l?aire, la brisa que proporciona la proximitat de la Mediterrània,
converteix el recorregut d?aquest camp en un motiu per sofrir i gaudir. La dificultat del camp
es troba en gran mesura a mercé del vent. El resultat d?un dia pot variar-ne per complet
respecte al d?altre i no sols per la situació de les banderes sinó pel vent, factor a tindre en
compte en qualsevol camp, però en especial al Saler. Ubicats al costat del Parador de
Turisme, els greens ofereixen múltiples varietats a l?hora de col?locar les banderes, perquè
els 700 metres quadrats de superfície de què en disposa cadascun permet jugar-hi, i amb les
plataformes que l?acompanyen i hi proporcionen personalitat pròpia.

Característiques
Designer of the field: Javier Arana
Date design: Fri, 02/01/1970 - 00:32
Tipus d'herba: : Carrer: mixta (bermuda, raygrass i agrostis). Green: L-93
Direcció
Avenida de los Pinares, 151
CP: 46012
Valencia [1]
telèfon: +34 961 610 384
Fax: +34 961 627 366
Email: saler.golf@parador.es [2]
Web: www.golfenparadores.es [3]
Route:
Des del sud i per l'autopista AP-7, N-340 por N-332.prendre la desviació a Cullera i
agarrar la ctra. Nazaret-Oliva direcció El Perelló o prendre en el peatge l'eixida Favareta
i la N-340, direcció Cullera. Des del nord, anar per la V-30, agarrar l'eixida a El Saler per
la CV-500 i prendre l'autopista a El Saler, cap a El Perelló.
Aeroport més proper: :
Manises (Valencia), 20 km
Preus i horaris
Holes: 18
Bunkers: 2
Opening times: De 07.30 horas hasta la caída de la noche. Abierto todo el año
Tarifes verdes : Temporada baja: 18 hoyos, 95 €; 9 hoyos, 57 €. Temporada alta: 18
hoyos, 105 €; 9 hoyos, 63 €. Clientes alojados en el Parador: temporada baja, 48 €;
temporada alta, 53 €.
Putting green : 1
Credit cards: Visa, Mastercard, American Express, Dinners Club
Services Club:
Rental carts: Manual, 5 €. Eléctrico, 12 €
Clubs: 35 €
Practice range: 40 puestos
Zona de picat 2
Lessons: Una hora de clase, 49 €
Available services:
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