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O Montado Hotel & Golf Resort dá-lhe as boas-vindas às suas instalações e tem o 
prazer de informar as regras que lhe permitirão usufruir das nossas instalações da 
melhor forma possível.

Agradecemos que respeite sempre as regras estabelecidas abaixo com o espírito 
desportivo e de cavalheirismo que defendemos neste maravilhoso desporto. 

1. CLUB-HOUSE
ACESSO
O acesso ao Club-House do Montado Hotel & Golf Resort é livre e aberto a todos;
Os menores de 16 (dezasseis) anos deverão estar acompanhados por um adulto 
que se responsabilize por fazer cumprir as regras para o normal funcionamento 
do Campo de Golfe.

DRESS-CODE
No Club-House não é permitida a entrada ou permanência de pessoas ou sócios 
em fato de banho, descalços ou de tronco nu.

HORÁRIO
O horário de funcionamento varia conforme os meses e a luz do sol e o Club-
House encontra-se aberto todos os dias pelo menos 15 minutos antes da primeira 
saída do Campo de Golfe.
 

2. CAMPO DE GOLFE
ACESSO

Apenas é permitido o acesso ao Campo de Golfe a jogadores com handicap e na 
posse do ticket de Green Fee, que será entregue no ato do Check-in. 

Este título poderá ser solicitado pelo Marshall ou qualquer Responsável do Campo 
de Golfe durante o seu percurso.

Não ser portador do respetivo ticket implica a expulsão do campo de golfe.

DRESS-CODE

Durante a volta, a vestimenta deverá ser adequada à prática de Golfe.

É proibido o acesso ao campo a pessoas indevidamente vestidas, designadamente 
em fato de banho, fato de treino, jeans, calções excessivamente curtos, t-shirts e 
polos de mangas arregaçadas.

O Montado Hotel & Golf Resort recomenda o uso de protetor solar durante todo o 
ano.

•  Horário de Abertura e Saída para o Campo

O horário de funcionamento do Campo de Golfe é definido diariamente, 
dependendo da luz solar e da respetiva manutenção. 

•  Tempo de Jogo

O tempo real de jogo é definido pelos jogadores presentes no Campo de Golfe. 
Seja participe na manutenção de um bom ritmo de jogo.

a) Um buraco é jogado em 15 minutos de média aproximadamente, portanto um 
jogo de 18 buracos jogado por 4 jogadores não deverá ultrapassar as 4h34.

b) Estar no tee de saída pelo menos 5 minutos antes da sua saída.
Recorde que o atraso nas saídas terá repercussões durante todo o dia.
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c) Respeite sempre a sua hora de saída e os tempos de jogo.

d) Na dúvida sobre se encontra a sua bola de jogo, jogue sempre uma bola 
provisória.

e) Prioridades: Jogadores em competições oficiais; 2 bolas sobre 3 ou 4 bolas; 3 
bolas sobre 4 bolas; 1 bola não tem prioridade.

f) À volta do Green, deixe sempre o saco no caminho para o próximo tee.

g) Respeite as instruções do Marshall ou Responsável do Campo em todo o 
momento.

3. RESPEITO PELO CAMPO E MEIO-AMBIENTE
•  É obrigatória a reposição de “divots” e a reparação das marcas de “pitch”. Por 

favor, alise os “bunkers”.

•  Não é permitido circular em carros de golfe com mais de 2 pessoas.

•  O uso de carros de golfe é prejudicial ao Campo de Golfe, sempre que possível 
permaneça nos caminhos, “roughs” e sempre afastado dos tees e greens. Não 
circule por declives ou zonas molhadas / húmidas.

•  Cada jogador deverá ter o seu próprio saco de golfe.

•  Não arranque flores ou plantas.

•  Não atire beatas ou papéis no percurso, utilize os caixotes do lixo para o efeito 
ao longo do percurso.

4. ÁREAS DE PRÁTICA
O Montado Hotel & Golf Resort tem 6 áreas de prática. 
•  Driving Range East
•  Driving Range West
•  Chipping and Bunker Area
•  Putting Green (Driving Range)
•  Putting Green (Tee 1)
•  Pitching Area

Respeite as regras básicas de funcionamento das áreas de prática:
•  Não é permitido praticar fora das áreas de treino;
•  Não “chippar” nos “Putting Greens”;
•  Não está permitido “chippar” ou bater bolas lateralmente em nenhuma zona do 

Driving Range;
•  Não é igualmente permitido circular, permanecer, apanhar ou bater bolas no 

meio do Driving Range;

O Montado Hotel & Golf Resort agradece a sua colaboração e deseja-lhe uma 
ótima estadia nas suas instalações.
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