Assunto: Parceria da Academia de Golfe de Lisboa com o Golfe Clube EDP
A Academia de Golfe de Lisboa (AGL), inserida no recinto do Estádio Universitário de Lisboa, destaca
do plano de actividades uma componente desportiva e uma outra de âmbito gastronómico,
enquadrado em espaços verdes de lazer e bem-estar.
Da componente desportiva, salienta-se a existência de vários programas de formação de ensinoaprendizagem da modalidade de golfe para todas as idades (+5 anos), bem como aulas de experiência
de golfe e a possibilidade de aluguer de tacos de golfe.
Neste âmbito, dentro de uma área de 7 hectares, a AGL disponibiliza um Campo de Golfe composto por
“6 buracos” de formato Pitch & Putt para a prática efetiva do golfe, sendo que este modelo tem sido
considerado como uma metodologia fundamental para a boa aprendizagem e prática da modalidade. E
integra ainda um Putting Green com uma área superior a 800 m2 e um Driving Range de 2 pisos com 42
tapetes e equipado com o software de análise de trajetórias de bola (Protracer), utilizado recentemente
pelas televisões na transmissão de torneios internacionais de golfe.
Da vertente gastronómica, com capacidade instalada para 200 pessoas, destaque para o Restaurante
Golf Spot com 2 salas dedicadas à cozinha Internacional e cozinha Japonesa, onde é possível realizar um
evento pessoal ou empresarial, ou ainda o Bar Lounge e a Esplanada, onde pode apreciar a magnífica
vista para o campo de golfe, saboreando a sua bebida ou refeição, em contacto direto com a Natureza.
A AGL possui ainda uma Sala Multiusos, polivalente, com capacidade até 90 pessoas em plateia, onde é
possível organizar eventos, reuniões de empresa, acções de team-building às quais se pode associar
workshops de sushi ou gin. E com a facilidade de estacionamento gratuito até 96 viaturas.
Sabendo da importância que os associados dão às ofertas de atividades disponibilizadas, a Academia de
Golfe de Lisboa atribui as seguintes condições especiais aos associados do Golfe Clube EDP, mediante
comprovativo da sua ligação ao mesmo:
10% de desconto nos almoços à carta, de 2ª a 6ª feira (excluindo feriados)
10% de desconto no Green Fee
10% de desconto nos Cestos de 24 Bolas
10% nos Workshops de Gin, Sushi e Golf (sujeito a reserva e mínimo de 4 pax)
Nota: Os descontos apresentados não são acumuláveis e são válidos até 8 de Junho 2017 (conforme
acordo de parceria existente com a EDP).
Para mais informações relativas a horários, contactos e acesso às tabelas de preços das actividades e
programas e serviços, visite www.academiadegolfedelisboa.pt
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