
CARACTERÍSTICAS
GERAIS

Abertura: 1º de novembro de 2009 - Desenhado por P.B. Dye.
18 buracos do campeonato.
6.718 jardas. Par 72.
Avaliação: 71,8. Inclinação: 122
Primeira hora do tee: 7h00
Tee Time a cada 10 minutos.
Duração da rodada: 4:30 horas (4 jogadores)
Capacidade máxima: 144 jogadores.
Aberto 365 dias por ano.

FACILIDADES Banheiros e chuveiros; Armários; Armazém de equipamentos de golfe; Restaurante Hoyo 19;
Pro Shop; Área de prática; Piscinas

ÁREA DE PRÁTICA 
E CARRINHOS

Temos uma grande área de prática, onde os jogadores podem praticar tanto o jogo longo 
e curto, para os quais temos um Driving Range, Putting Green e um Chipping Green. Os 
carrinhos de golfe são equipados com um cartão de pontuação, lápis, posição das bandeiras, 
tees e cooler com água fria, cada carrinho tem capacidade para 2 pessoas e 2 bolsas de tacos.

EXTRAS Carrinho de snack no campo com sanduíches de presunto e queijo ou vegetais, bebidas 
alcoólicas, água, refrigerantes e café. Aluguel de tacos de golfe das marcas Mizuno, Taylormade 
e Titleist, femininos e masculinos, para destros e canhotos. Aluguel de calçado de golfe Adidas.

AULAS DE GOLFE Clínicas de golfe individuais e em grupo na área de prática, com análise do swing de golfe. O 
preço inclui bolas de treino e tacos. Aulas para iniciantes e jogadores avançados.

EVENTOS E TORNEIOS Organização de tee times e partidas do tipo shot gun; Cálculo de resultados e ajuste de 
handicaps; Competições de buraco (movimentação mais longa, aproximação da bandeira); 
Banner com o logotipo do grupo e os nomes dos jogadores no carrinho de golfe; Caddies; 
Descontos no aluguel de tacos e bolas.

TARIFAS DO CAMPO Tarifa pública
Alta temporada: 159 usd
Baixa temporada: 129 usd
Hóspede Iberostar: 109 usd
Pacote de 5 rodadas: $ 399 p / p 
Pacote de golfe ilimitado: $ 599 p / p (7 dias consecutivos de golfe ilimitado, manhã e tarde)
Taxa de juniores (<18 anos): 49 usd
Aluguel do clube: 50 usd (Taylormade, Mizuno)
Aluguel de clube premium: 65 usd (Titleist e Cobra)
Aluguel de calçado: 20 usd
Companheiro: 40 usd
Replay (mesmo dia): 40 usd
A rodada de golfe inclui: Transporte para o campo de golfe, green fee, impostos, driving range 
antes de jogar, carrinho de golfe, tees, lanches leves e bebidas durante o jogo.

LOCALIZAÇÃO /
CONTATOS

Iberostar Bávaro Golf & Club. - Playa Bávaro, Higüey, República Dominicana.
Tel.: +1 809 221-6500. Ext: 1404 y 1455.
golfbavaro@iberostar.com

RECONHECIMENTOS Iberostar Bavaro Golf Club tem uma variedade de torneios, alguns eventos incluem: Torneio 
Copa del Rey (o único torneio dominicano endossado pela família real espanhola)
DR Open Amador Internacional
Tour do Golf Channel AM
US KIDS Golf Tour
Tour FEDOGOLF
Final do Campeonato Latino Americano

IBEROSTAR BÁVARO GOLF CLUB
O Iberostar Bávaro Golf Club se distingue por seu intenso contraste de 
cores e variação do terreno. Os lagos, riachos, manguezais, até áreas 
desérticas, sempre trazem uma nova aventura em cada buraco. Isso fa-
cilita a criação de uma experiência de jogo única, desafiando e satisfa-
zendo tanto profissionais quanto jogadores novatos. Temos grama do 
tipo Supreme Paspalum nos greens, tees, fairways e roughs, que é ideal 
para o clima tropical e as condições de solo da região. Os 105 arenosos 
de sílica branca localizados ao longo de todo o percurso contrastam de
forma espetacular com o verde intenso da relva, que certamente o 
convidará a voltar a esse destino mais uma vez.
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