GOLF LESSONS | AULAS DE GOLFE
GOLF LESSONS

PACK 3 LESSONS

AULAS DE GOLFE
Individual 30 min
Individual 50 min
2 Pax
3 Pax
4 Pax

PACK 5 LESSONS + 1 FREE

PACOTE DE 3 LIÇÕES
40€ Individual 30 min
60€ Individual 50 min
80€ 2 Pax
90€
100€

PACOTE DE 5 LIÇÕES + 1 GRÁTIS
100€ Individual 30 min
150€ Individual 50 min
200€ 2 Pax

200€
300€
400€

PACK 8 LESSONS + 2 FREE

PACOTE DE 8 LIÇÕES + 2 GRÁTIS
Individual 30 min
Individual 50 min
2 Pax

320€
480€
640€

INTENSIVE COURSE/ CURSO INTENSIVO
COURSE/ CURSO (5h)
Includes/ Inclui: Full swing, video analysis, chipping, bunker, and putting (3 hours)
Full swing com vídeo análise, chipping, bunker e putting (3 horas)
Lesson on the golf course 9 holes and buggy/ Lição no campo nove buracos (2 horas) green fee e buggy
Price per person/ Preço por pessoa: 280€

BEGGINERS PACKAGES/ PACOTES DE AULAS PARA PRINCIPIANTES
3 DAYS GOLF PACKAGE/ PACOTE 3 DIAS
3 LESSONS (50 MINUTES EACH) PER DAY | 3 AULAS (50 MINUTOS CADA) POR DIA – Lessons on the driving
range | Lições no campo de treino.
Includes | Inclui: All strokes are being taught: putting, chipping, pitching, bunker play and swinging. | Todos os aspetos
do jogo são ensinados: Putting, Chipping, Pitching, Bunker e Swing.
Besides coaching during play 2 or 3 holes on the course (Palmares) is part of this package. The 2 or 3 holes on course
including rules and etiquette’s. | Também faz parte jogar 2 ou 3 buracos no campo de golfe (Palmares) onde inclui segurança, regras e etiqueta.
PRICE PER PERSON | PREÇO POR PESSOA

1 person | 1 pessoa
2 persons | 2 pessoas
3 persons | 3 pessoas
4 persons | 4 pessoas

375 €
245 €
185 €
155 €

COURSE LESSON | AULAS NO CAMPO
1 person | 1 pessoa - 9 holes | buracos 120 €
1 person | 1 pessoa - 18 holes | buracos 240 €
Includes | Inclui: Lessons, Gree Fee and Buggy. | Aulas, Green fee e Buggy
For more than one person ask for information at the reception.
Para mais que uma pessoa peça informação na receção.

5 DAYS GOLF PACKAGE/ PACOTE 5 DIAS
3 LESSONS (50 MINUTES EACH) PER DAY – LESSONS ON THE DRIVING RANGE
3 AULAS (50 MINUTOS CADA) POR DIA – LIÇÕES NO CAMPO DE TREINO
All aspects of the game of golf are being taught: putting, chipping, swinging and rules and etiquette. This course is especially
suitable for people who do not play golf yet, but want to learn the basics rather fast. The other half of the day can be used
for training or relaxing, depending on one’s interests. Included are 2 holes coaching on the Palmares course twice. | Vários
aspetos do jogo são ensinados: Chipping, Pitching, Putting e Swing. Este curso é especialmente adequado para pessoas
que não jogam golfe ainda, mas querem aprender o básico relativamente rápido. A outra metade do dia pode ser usada para
treinar ou relaxar, dependendo dos interesses de cada um. Está incluído jogar alguns buracos no campo de golfe de
(Palmares) onde inclui regras, etiqueta e segurança.
PRICE PER PERSON | PREÇO POR PESSOA

1 person | 1 pessoa
2 persons | 2 pessoas
3 persons | 3 pessoas
4 persons | 4 pessoas

595 €
395 €
300 €
250 €

The same package deal is available for lowering the handicap. This course is especially
suitable for golfers who want to play better. Subjects are short game, course management
and video analysis of the full swing. The other half of the day participants can practice
what they have learned. | O mesmo pacote está disponível para baixar o Handicap.
Este curso é especialmente adequado para os golfistas que querem jogar melhor. Os
assuntos são jogo curto, gestão do jogo no campo e análise de vídeo ao Swing. Na
outra metade do dia, os participantes podem praticar o que aprenderam.

