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Club de Golf Jávea
Club de Golf Jávea
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Un camp amb encant. Protegit pel cap de Sant Antoni. Els seus carrers són amples i més
aviat fa la sensació de ser davant un camp senzill i fàcil de jugar. Tanmateix, cal parar
compte en els 34 búnquers que hi ha al recorregut i, en especial, quan són situats amb
l?objectiu de protegir els greens.

Els seus desnivells suaus ens poden enganyar en el moment de colpejar la bola. Ubicat en
una zona on els pins envolten i ressalten tot l?entorn. S?hi ha fet un bon ús de la vegetació
mediterrània que, estratègicament ben situada, contribueix a donar esplendor al camp.
Els greens estan molt acurats i els carrers són prou amples perquè no es tinga por en el
moment de prendre el drive i colpejar la bola per aconseguir distància i acurtar així el segon
colp a bandera, en els pars quatre, per exemple. El forat més complex és el sis, par quatre de
355 metres, amb un gir definit a la dreta. El disseny del forat permet al jugador contemplar
vistes esplèndides.
Perquè hi faça el par un jugador amateur, s?exigeix un primer colp molt precís per tindre
opció, en el segon, d?entrar en green o, en el pitjor dels casos, d?acostar-s?hi. Si s?hi entra
amb dos putts, s?ha assolit l?objectiu.
Característiques

Designer of the field: Francisco Moreno
Tipus d'herba: : Carrer: penncross, raygrass, festuca rubra, quikullo. Green: agrostis
stolonifera penncross
Direcció
Carretera Xàbia-Benitatxell, km 45
CP: 03730
Xábia/Jávea [1]
telèfon: +34 965 792 584
Fax: +34 966 460 554
Email: golfenjavea@wanadoo.es [2]
Web: www.javeagolf.com [3]
Route:
Des de l'autopista por AP-7, agarrar l'eixida Xàbia, anar direcció Xàbia i prendre la
primera desviació a la dreta cap a Benitatxell.
Aeroport més proper: :
El Altet (Alicante), 90 km
Preus i horaris
Holes: 9
Bunkers: 1
Opening times: Desde 08.00 horas hasta la caída de la noche. Abierto todo el año.
Tarifes verdes : 18 hoyos, 37 €; nueve hoyos, 27 €
Putting green : 2
Credit cards: Visa, Mastercard
Services Club:
Rental carts: 2 €
Clubs: 10 € set completo
Practice range: 20 puestos
Zona de picat Sí
Available services:
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Valora i compartix
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