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O Amendoeira Golf Resort oferece
tudo o que se possa desejar para
excelentes momentos no Algarve.

Um lugar de

excelência
para golfe
e muito mais
É numa área de grande beleza natural (na união de freguesias de Alcantarilha e Pêra, no interior do concelho de Silves)
que podemos encontrar este fantástico empreendimento, que
abriu as suas portas no ano de 2008, inicialmente apenas com
a vertente do golfe. Foi, concretamente, em outubro de 2008
que foram inaugurados os seus dois campos de 18 buracos
cada (formato championship), batizados com os nomes de
dois históricos golfistas: Nick Faldo e Christy O’Connor Jnr.
O primeiro dos mencionados foi galardoado, em 2016, com o
prémio de Portugal’s Best Golf Course, nos World Golf Awards.
Nos anos que se seguiram, o projeto adquire uma nova
expressão a nível turístico e uma ampla oferta de alojamento
começa a tornar-se realidade a partir de 2012. Neste momento,
o Resort encontra-se dotado de 241 unidades de alojamento,
de entre as quais 160 são apartamentos (T2) e as restantes 81
são moradias (V3 e V4) possuindo todas elas piscina própria
e exclusiva.
Ao todo, o Amendoeira Golf Resort desenvolve-se numa
área de 250 hectares de território e possui cerca de 50 mil
metros quadrados de construção.
Para além do golfe e do alojamento turístico, o Amendoeira
Golf Resort, integra ainda outras valências e espaços desportivos, tais como um terceiro campo de golfe, Par 3 (9 buracos),
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um campo de relva natural para a prática do Futebol, dois de relva
sintética para Futebol de 5, seis courts de Ténis e um ginásio totalmente equipado com máquinas de última geração.
As modernas condições deste conjunto de estruturas têm levado
a que o Amendoeira Golf Resort receba frequentemente estágios de
equipas desportivas internacionais, entre as quais podemos nomear,
a título de exemplo, os gigantes holandeses do Ajax no ano passado.
Para além desta atividade e da recepção de turistas num regime
convencional, este Resort também possibilita a comercialização das
unidades de alojamento aqui localizadas, área de atividade que tem
vindo a assistir a uma crescente procura, por parte daqueles que
optam por um Algarve alternativo ao das praias.
A qualidade do serviço prestado, no sentido de proporcionar o

máximo conforto aos seus clientes, é outro foco deste projeto, que
para isso conta com uma equipa de 190 profissionais cada vez
mais qualificados.
Do mesmo modo que, de há dez anos para cá, o Amendoeira
Golf Resort tem vindo a ser continuamente reforçado com novos
equipamentos e novas soluções, importa realçar que os seus horizontes apontam para uma evolução ainda mais profunda. O seu
potencial de crescimento é notório, traduzindo-se, presentemente,
em mais 60 mil metros quadrados que aguardam o início da construção. Os planos passam, designadamente, pelo aumento do número
de moradias e apartamentos e pela edificação de um Hotel, dotado
com cerca de duas centenas de quartos.
O futuro perspetiva-se brilhante para o Amendoeira Golf Resort!

