W I S H Golfe

Tacada certa
Do Old Course, onde os escoceses já jogavam há pelo menos seis
séculos, até o gigante Mission Hills, na China, passando pelos
penhascos de Peeble Beach, Trancoso e Nova Zelândia, confira
nossa seleção dos melhores campos de golfe do momento

texto Henrique Fruet
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03 TPC Blue Monster
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Doral, EUA
Mais famoso dos cinco campos do
Trump National Doral Miami, passou por uma reforma recente coordenada pelo arquiteto americano
Gil Hanse, que redesenhou todos
os greens e alterou a posição de
diversas bancas de areia, tornando o
campo mais difícil do que já era.
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trumphotelcollection.com/miami

04 Mission Hills
Shenzen e Dongguan, China
Considerado o maior resort de golfe
do mundo pelo Guinness Book, possui a bagatela de 12 campos, num
total de 216 buracos espalhados por
20 quilômetros quadrados de área.
Destaque para as 2500 caddies –
todas mulheres – treinadas para
atender os golfistas.
missionhillschina.com

Peeble Beach, EUA
Atrai golfistas tanto por sua
beleza – fica na beira do Oceano
Pacífico, com vista paradisíaca da
Baía de Carmel – quanto por seus
desafios. Foi o primeiro campo
aberto ao público a liderar a lista
dos melhores do mundo da revista
Golf Digest. O empreedimento
ainda tem outros quatro campos
de 18 buracos.

06 Corales Golf Course

Phoenix e Scottsdale, EUA
A experiência de jogar num
clima desértico, bem na divisa
das duas cidades do Arizona,
é atenuada pelos carrinhos de
golfe com ar-condicionado, ou
ainda com os Segways adaptados para o esporte. Vestindo
um kilt, um escocês toca gaita
diante do último buraco do percurso no pôr do sol.

Punta Cana, República Dominicana
Inaugurado em 2009 e desenhado
pelo americano Tom Fazio, é um
dos mais desejados do Caribe.
Entre seus donos estão o cantor
Julio Iglesias e o estilista Oscar
de La Renta – ambos com casas no
local. Destaque para o Cotovelo do
Diabo, como foram apelidados os
três buracos finais, que ficam ao
lado do mar.

kierlandresort.com

puntacana.com

Fotos divulgação

01 Peeble Beach Golf Links
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05 Kierland Golf Club

pebblebeach.com

02 Terravista Golf Course
Trancoso, Brasil
A mata atlântica e os penhascos
formados pelas falésias da Costa do
Descobrimento tornam este campo
um dos mais especiais do País. O
desafio fica por conta do buraco 14,
no qual o golfista tem que fazer a
bola voar por cima do desfiladeiro
para atingir o green, vencendo o
forte vento típico da região.
terravistagolf.com.br
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07 Old Course
St. Andrews, Escócia
Conhecido como o berço do golfe –
o esporte é praticado ali desde o
século 15 –, é um campo que todo
golfista que se preze deve conhecer antes de seu último swing. Já
foi sede do The Open, o Aberto Britânico de Golfe, 28 vezes, e conta
ainda com outros seis campos.
Fotos di vu lga ç ã o

standrews.org.uk
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08 The Royal County Down Golf Club
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Newcastle, Irlanda do Norte
É um dos mais antigos e tradicionais campos da Irlanda do Norte e
data de 1889. Tem lugar cativo –
e de destaque – nos mais sérios
rankings do mundo. Cercado
de dunas e vegetação rasteira, é
famoso pela dificuldade de suas
bancas de areia.
royalcountydown.org

09 Cape Kidnappers
Hawke’s Bay, Nova Zelândia
Considerado o melhor campo da
Nova Zelândia – que tem cerca de
400, no total –, parte de seu trajeto é na beira de despenhadeiros
de 150m de altura, com vista do
Oceano Pacífico. O lugar acaba,
claro, sendo destino de várias
bolinhas errantes.
capekidnappers.com
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