
CARACTERÍSTICAS
GERAIS

Inauguração: 2007 - Desenhado por P.B. Dye.
9 buracos.
2.963 jardas. Par 36.
Tipo de grama: Zeon Zoysa.
Primeiro Tee Time: 7h00
Aberto 365 dias por ano.

FACILIDADES Vestiários com armários; Armazém climatizado para tacos de golfe; Bar Buraco 19; Pro Shop;
Área de prática.

ÁREA DE PRÁTICA 
E CARRINHOS

EXTRAS Aluguel de tacos de golfe femininos e masculinos, para destros e canhotos.

AULAS DE GOLFE Aulas particulares de golfe para iniciantes, clínicas com até 30 participantes na área de 
prática com duração de 60 minutos. O preço inclui bolas de treino e tacos.

EVENTOS E TORNEIOS Organização de tee times e partidas do tipo shotgun; Cálculo de resultados e ajuste de 
handicaps;  Competições de buraco (Long Drive, Near Pin); Descontos nos green fees, carrinhos 
de golfe e locação de tacos.

TARIFAS DO CAMPO Tarifa pública 2022
Green Fee (18 buracos*): R$ 240

*9 buracos jogados 2 vezes

Green Fee (9 buracos): R$ 140
Hóspede Iberostar
Green Fee (18 buracos*): R$ 205
Green Fee (9 buracos): R$ 121
Profissionais de golfe, mediante apresentação de carteira PGA/CBG válida, possuem
desconto no valor do Green Fee.

LOCALIZAÇÃO /
CONTATOS

Iberostar Praia do Forte Golfe & Spa Resorts
Rodovia BA 099, KM 56
Praia do Forte, Bahia - Brasil
Tel.: (71) 3676-4200
cprgl1@iberostar.com

RECONHECIMENTOS Filiação: Federação Baiana, Capixaba e Mineira de Golfe

IBEROSTAR PRAIA DO FORTE GOLF CLUB
O Iberostar Praia do Forte Golf Club com seus 100 hectares de dunas com impressionante vista para o oceano, oferece o equilíbrio 
ideal entre desafio, beleza e qualidade. O campo de golfe é divertido tanto para jogadores experientes quanto para amadores que 
apreciam o esporte. Os hóspedes contam com um elegante Club House de vista panorâmica e com tarifas especiais, aulas de golfe 
para iniciantes, além de outros benefícios pensados especialmente para poder desfrutar com toda a comodidade de merecidas férias.

Brasil

O campo inclui uma zona de práticas com Putting Green. Ao terminar, o jogador pode relaxar 
no Bar Burado 19 (custo extra), com vistas para o mar e opções de drinks e petiscos.
Os carrinhos de golfe são equipados com um "scorecard", lápis e cooler com cerveja, 
refrigerantes e/ou água fria, cada carrinho tem capacidade para 2 pessoas e 2 taqueiras.


