
CARACTERÍSTICAS
GERAIS

Inauguração: 18 de junho de 2005 - P.B. Dye Design
6.704 jardas
Classificação 74,3, Inclinação 137
18 buracos, par 72
Horário: Aberto diariamente das 7h00 às 19h00
Tee Times: a cada 10 minutos.
Rodada média: 4:30 horas (4 jogadores).

FACILIDADES Banheiros e chuveiros; Armários; Armazém de equipamentos de golfe; Restaurante de 19 bura-
cos; Loja de artigos esportivos; Área de prática.

ÁREA DE PRÁTICA 
E CARRINHOS

Área de prática completa composta por um driving range e um green para chipping e putting. 
A área de prática aberta a todos os hóspedes Iberostar que desejem praticar ou jogar uma parti-
da de golfe pela primeira vez. Com a compra de uma cesta de bolas o uso dos tacos é gratuito.

PROSHOP Oferecemos uma loja com o que há de mais moderno em produtos de golfe para homens e mu-
lheres. Clubs para aluguel: Titleist AP1’s, para homens e mulheres, canhotos e destros. Aluguel 
de sapatos: Footjoy.

AULAS DE GOLFE Adulto
1 hora - Inclui clubes e cesta de prática: 75 usd
30 minutos - Inclui clubes e cesta de prática: 40 usd
Aula de 9 buracos no campo - Não inclui tacos, bolas ou partida de golfe: 100 usd
Júnior (menores de 17 anos)
1 hora - Inclui clubes e cesta de prática: 40 usd
30 minutos - Inclui clubes e cesta de prática: 20 usd

EVENTOS E TORNEIOS Partidas - Tee Times ou Shotgun; Banners personalizados; Cartão de pontuação personalizado; 
Resultados projetados em nossas telas; Películas grossas - películas líquidas; Pontuação final 
por equipe / buraco por buraco, etc.
Nos adaptamos a qualquer formato de jogo

TARIFAS DO CAMPO Tarifa pública
Alta temporada de 18 buracos: 219 usd | Baixa temporada: 189 usd
TWILIGHT - Alta temporada: 159 usd | Baixa temporada: 139 usd
Hóspede Iberostar: 109 usd
CREPÚSCULO: 79 usd
A rodada de golfe inclui: Alimentos e bebidas (também seleção alcoólica), Carrinho
de golfe, Acesso a armários e chuveiros, toalhas de rosto e de banho, Conserto de
divots e tees, Scorecard e IVA.
Taxa de Júnior (<18 anos): $ 49
Aluguel do clube: Titular AP 1’s: $ 65.
Aluguel de sapatos: $ 25
Companheiro: $ 35
Replay (mesmo dia): $ 35

LOCALIZAÇÃO /
CONTATOS

Iberostar Playa Paraíso Golf Club - Riviera Maya, México.
Tel.: + 52 984 877 2847 ext. 8590 / 8594
pargL6@iberostar.com - pargL7@iberostar.com

RECONHECIMENTOS Os 25 melhores campos para jogar no México e no Caribe - Semana do Golfe
Local do Bupa Match Play - PGA TOUR Latinoamérica 2018 e 2019
Grande oportunidade do Golf Channel no México.
Campeonato Mundial de Equipes Amadoras 2016
11 vezes clube anfitrião da rodada de qualificação para o PGA TOUR Mayakoba Golf Classic.
Campeonato Mundial de Equipes Amadoras 2016
Iberostar Riviera Maya Open Tour Canadense
Prêmio Trip Advisor de Excelência 2012-20.

IBEROSTAR PLAYA PARAÍSO GOLF CLUB

Sede do Campeonato Mundial de Equipes Amadoras de 2016, Big Break 
México, Bupa Match Play 2018 - PGA TOUR Latinoamérica e 9 vezes 
clube anfitrião da rodada de qualificação para o PGA TOUR Mayakoba 
Golf Classic. Iberostar Playa Paraíso Golf Club possui um design de 
classe mundial, e está localizado a 30 minutos do Aeroporto Inter-
nacional de Cancún. Este campo é uma experiência completa, pois a 
tarifa inclui carrinho, comida e bebidas.

MÉXICO



CARACTERÍSTICAS
GERAIS

Inauguração: 1994 - Isao Aoki Design
18 buracos, par 72
6.735 jardas
Classificação: 72,5 Inclinação: 124
Horário: Aberto diariamente das 6h00 às 18h00
Tee Times: a cada 10 minutos
Rodada média: 4:30 horas (4 jogadores)

FACILIDADES Banheiros e chuveiros; Armários;  Armazém de equipamentos de golfe; Restaurante de 19 
buracos; Loja de artigos esportivos; Área de prática.

ÁREA DE PRÁTICA 
E CARRINHOS

Área de prática completa composta por um driving range e um green para chipping e putting. 
Área de prática aberta a todos os hóspedes Iberostar que desejam praticar ou jogar uma bola de 
golfe pela primeira vez. Com a compra de uma cesta de bolas, o uso dos tacos é gratuito.

PROSHOP Oferecemos uma loja com as últimas novidades em produtos de golfe para homens e
mulheres. Alugam-se tacos para homens e mulheres, canhotos e destros. Aluguel de
sapatos: Footjoys.

AULAS DE GOLFE Clínicas de golfe disponíveis individualmente e em grupos, uma excelente oportunidade para 
partilhar momentos de qualidade e muita diversão com toda a família ou para uma atividade 
de “Team Building” para grupos empresariais. Participantes de todos os níveis são bem-vin-
dos. Aconselhamento sobre fitness e bem-estar no golfe, incluindo alongamento, exercícios 
específicos de swing e nutrição.

EVENTOS E TORNEIOS Tee times ou Shotguns; Cálculo de resultados e ajuste de handicaps; Viagem mais longa e O’Ye-
ses; Banner com logotipo do grupo e nomes dos jogadores; Descontos para grupos em clubes de 
aluguel e mercadorias.
Nos adaptamos a qualquer formato de jogo.

TARIFAS DO CAMPO Tarifa pública
18 buracos: 125 usd
CREPÚSCULO: 99 usd
Aluguel de calçado: 25 usd
Hóspede Iberostar: 109 usd 
18 buracos: 79 usd 
CREPÚSCULO: 59 usd
A rodada de golfe inclui: Green fee, carrinho compartilhado, bolas de treino, acessórios, ali-
mentos e bebidas incluídos no campo e clube, IVA.
Taxa de Júnior (<18 anos): $ 49
Aluguel do clube: $ 55
Aluguel de sapatos: $ 15
Companheiro: $ 35
Replay (mesmos dias: $ 35)

LOCALIZAÇÃO /
CONTATOS

Iberostar Golf Club Cancún
Blvd Kukulcan Km 17, Zona Hotelera
Cancún, México.
Tel.: +1 52 (998) 881-8016
cungl5@iberostar.com

RECONHECIMENTOS Big Break Academy México
Prêmio Tripadvisor de Excelência 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018
Tripadvisor Hall of Fame 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019

IBEROSTAR CANCÚN GOLF CLUB

Este agradável par 72 está localizado no centro de um paraíso tropical 
cercado por ruínas maias e exuberantes manguezais. A vegetação 
nativa e a vida selvagem exótica farão de sua viagem uma experiência 
inesquecível neste campo de 6.735 jardas projetado pelo campeão 
do PGA TOUR Isao Aoki. As águas da lagoa, adjacentes a muitos dos 
buracos, irão desafiar os entusiastas do golfe de todos os níveis. 
Localizado na Zona Hoteleira de Cancún e a apenas 10 minutos do 
Aeroporto. Internacional, seria um erro um jogador de golfe não jogar 
o campo mais divertido de Cancún. O green fee inclui um carrinho e 
alimentos e bebidas.


