
Praia D’El Rey      West Cliffs

UMA EXPERIÊNCIA
ÚNICA DE ESTILO DE VIDA

Envolva-se na aventura fazendo parte da nossa comunidade
de golfe, como membro de um ou de dois campos de golfe



Dois campos de golfe 
de classe mundial

O West Cliffs foi cuidadosamente desenhado para incluir múltiplas ofertas 

residenciais, de lazer e bem estar para se adequar às suas necessidades diárias. O 

Campo de Golfe foi projectado para se enquadrar com a paisagem em perfeita 

harmonia com o ambiente natural e mantendo a sustentabilidade do ambiente 

natural. A beleza e o desafio do campo, situado nesta encosta única do Oceano, 

crescem a cada buraco e, embora emocionante e dramático, é acessível a todos 

os níveis de golfistas

Campo de Golfe West Cliffs

O único e exclusivo Praia D’El Rey Golf & Beach Resort abriga quilómetros de 

praias douradas, um campo de Golfe de classe mundial e longos dias de sol 

abundante que esperam por si. O Championship Course é a obra prima do resort 

e mantém há vários anos a sua reputação como um dos melhores campos de 

golfe da Europa. Apenas a 50 minutos de Lisboa, o campo de golfe da Praia D’El 

Rey proporciona uma experiência única que não vai querer perder.

Campo de Golfe Praia D'El Rey 





PAGAMENTO ANUAL - ANUIDADES 2022-23

Preços válidos e exclusivos para pagamento anual da anuidade 2022 - 2023.

ANUIDADE CONJUNTA PRAIA D’EL REY & WEST CLIFFS
JOGADOR FREQUENTE

(MAIS DE 30 VOLTAS POR ANO)

JOGADOR NÃO FREQUENTE
(MENOS DE 30 VOLTAS POR ANO)

2 120,00 €
1 060,00 €
530,00 €

1 590,00 €
795,00 €
397,50 €

Titular
Cônjuge
Dependente

SOMENTE PRAIA D’EL REY OU WEST CLIFFS
JOGADOR FREQUENTE

(MAIS DE 30 VOLTAS POR ANO)

JOGADOR NÃO FREQUENTE
(MENOS DE 30 VOLTAS POR ANO)

1 696,00 €
848,00 €
424,00 €

1 272,00 €
636,00 €
318,00 €

Titular
Cônjuge
Dependente

GREEN FEES PARA MEMBROS DE APENAS UM CAMPO
9 BURACOS

(PRAIA D’EL REY OU WEST CLIFFS)

18 BURACOS
(PRAIA D’EL REY OU WEST CLIFFS)

40,00 €
30,00 €
30,00 €

60,00 €
45,00 €
45,00 €

Março | Maio | 15 Setembro - 31 Outubro
1 Junho - 14 Setembro
Novembro | Fevereiro





O nosso programa semanal inclui actividades para 
jogadores de todos os níveis e garante que há sempre 
algo apelativo para todos. 

Os nossos sócios adoram reunir-se e desfrutar de  
voltas amigáveis, mas também há uma eminente 
competitividade saudável entre eles.

Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, os 
membros têm a desculpa perfeita para participar 
numa agradável competição, individual ou de equipas, 
e todos os meses temos competições do Clube nos 
nossos dois Campos de Golfe que geralmente acabam 
no Club House com entrega de prémios. Além dessas 
competições, ao longo do ano há sempre lugar para 
alguns torneios especiais ou match plays, para manter 
o swing dos nossos sócios afinado. 

Depois de se tornar sócio, irá descobrir o que torna a 
Praia D'El Rey e o West Cliffs tão especiais. Na nossa 
comunidade de golfe, o ambiente social é único 
dentro e fora do campo.

Full Calendar
of Events



• Possibilidade de reservar sem limite de data.

• Acesso a um calendário de eventos de golfe com mais de 150 competições do Clube.

• Descontos nas lições.

• Descontos nos alugueres.

• Acesso ao cartão Loyty, que lhe oferece descontos nas lojas de golfe e nos bares e 

restaurantes do Resort.

• Oportunidade de adquirir um handicap válido em Portugal.

• Oferta da quota da Federação Portuguesa de Golfe.

• Gestão do handicap.

• Cartão CNIG, que lhe oferece até 75% de desconto no green fee nos campos 

participantes.

• Acordos de reciprocidade com o Golf PGA France du Vaudreuil, em França - 1 green 

fee gratuito por cada green fee pago.

• Acordos de reciprocidade com Real Club de Sevilha, preço especial de green fee de 

60€ válido até 31 Dezembro de 2022.

• Acordos de reciprocidade com outros campos em Portugal:

  - Acordo com os campos da região, Royal Óbidos, Bom Sucesso e Campo Real: 5 

voltas por ano em cada campo, ao preço de CNIG.

  - Acordo com o Vidago – 10 green fees gratuitos por ano, com oferta de um cesto de 

bolas a cada dois jogadores, e desconto de 10% no alojamento.

  - Acordo com os campos do grupo Orizonte – Aroeira I / Aroeira II / Ribagolfe I 

Ribagolfe II:  5 voltas por ano em cada campo, ao preço de CNIG.

  - Acordo com os campos da Amendoeira Golf Resort e Palmares Ocean Living & 

Golf- Green Fees ao preço de convidado de sócio ou CNIG.

BENEFÍCIOS 
EXCLUSIVOS



850,00 €

700,00 €

30,00 €

4,00 €

15,00 €

2,50 €

60 €

35 €

70 €

PREÇOS DE ALUGUER
PARA MEMBROS

Aluguer Buggy Anual- Dois Campos*

Aluguer Buggy Anual- Um Campo*

Buggy - 18 Buracos**

Trolley - 18 Buracos**

Trolley Eléctrico - 18 Buracos**

Token - 50 Bolas**

Storage - Golf Bag

Storage - Manual Trolley

Storage - Electric Trolley

*Limitado ao stock existente, com prioridade até 30 de Junho de 
2022 aos membros com este serviço no ano anterior.
**Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Nota: storage disponível exclusivamente para pagamento anual.



West Cliffs Golf Links
T: +351 262 249 880

E: golfreception@westcliffs.com

Praia D’El Rey
T: +351 262 905 005

E: golf.reservations@praia-del-rey.com


