A República Dominicana, o destino indiscutível do golfe, é amplamente conhecida por ter os mais
magníficos campos de golfe do Caribe e da América Latina. O país conta com uma lista cada vez maior
de campos de golfe de classe mundial projetados por alguns dos arquitetos de campos mais aclamados
do esporte, incluindo Pete Dye, P.B. Dye, Jack Nicklaus, Robert Trent Jones Sr., Gary Player, Tom Fazio,
Nick Price e Greg Norman. Na verdade, sete campos dominicanos receberam destaque entre os 50
melhores campos do Caribe e do México em 2016 pela revista Golfweek Magazine, incluindo dois deles
entre os 10 melhores, com a obra prima de Nicklaus, o Punta Espada, dominando em primeiro lugar,
uma posição que ele ocupa todos os anos desde 2009, depois de ultrapassar o layout veterano do Teeth
of the Dog no Casa de Campo.
A República Dominicana é o segundo maior país do Caribe e também uma das nações mais
ecologicamente diversificadas do mundo. Vistas deslumbrantes, incluindo ondas quebrando ao longo de
impressionantes costas, coqueirais, fairways exuberantes banhados pelo sol, montanhas suaves e
natureza exótica, definem o cenário para campos de golfe exclusivos e distintos. Nem jogadores
amadores, tampouco os campeões conseguem resistir à tentação de jogar nos desafiantes campos da
ilha, abençoados com céus azuis, mares turquesa e um clima bom e estável.
O país tem uma grande variedade de campos no interior e no litoral, incluindo 88 impressionantes
buracos com vista para o mar e 39 buracos no lado do oceano - mais do que qualquer outro destino
comparável - tornando-o um local perfeito para viajantes de todos os níveis de experiência em busca de
aventuras de golfe. Não importa se você é profissional ou iniciante: jogar golfe aqui é uma experiência
única. A maioria dos clubes do país oferece práticas e aulas com alguns dos melhores jogadores do
esporte e uma variedade de pacotes de férias de golfe. Esses pacotes são ideais para todos os tipos de
jogadores, desde os mais sérios até os mais recreativos, oferecendo aluguel de clubes a preços
acessíveis e muitas vezes incluindo acomodações, refeições e bebidas, bem como taxas pelo uso dos
greens e locação de carrinhos.
Com mais de 25 campos de golfe por todo o país, estes são os 19 campos de golfe mais famosos,
reconhecidos pela International Association of Golf Tour Operators (IAGTO).

PUNTA ESPADA GOLF CLUB
Localização: Cap Cana
Buracos: 18
Par: 72; Extensão em jardas: 7.396
Inclinação: 137; Classificação: 77
Designer: Jack Nicklaus

Inaugurado em novembro de 2006, o Punta Espada Golf Club é o primeiro campo característico de
Nicklaus na República Dominicana e agora um dos dois presentes na região. Ele continua a ocupar as
listas dos melhores campos de golfe, incluindo sua posição como campo número 1 do Caribe e da
América Latina de 2009 a 2016 pela revista Golfweek Magazine. Essa joia de Nicklaus possui oito
buracos que se estendem ao lado ou ao longo do Mar do Caribe, incluindo o impressionante buraco 17
de par 4, que exige uma tacada sobre uma baía e mais cinco com vista para o mar. O Golden Bear usa e
incorpora soberbamente as escarpas, praias, lagoas e folhagens tropicais da área no design do campo.
Punta Espada também teve a distinção de sediar o Champions Tour oficial do PGA TOUR em 2008, 2009
e 2010 (o Cap Cana Championship).

LA CANA GOLF CLUB
Localização: Puntacana Resort & Club, Punta Cana
Buracos: 27
Arrecife: Par: 36; Extensão em jardas: 3.676
Hacienda: Par: 36; Extensão em jardas: 3.768
Tortuga: Par: 36; Extensão em jardas: 3.483
Designer: P.B. Dye
O La Cana Golf Club, projetado por P.B. Dye, foi inaugurado em 2001 e conta com 18 buracos, dos quais
o nono, o mais recente Hacienda, foi adicionado em 2010. Os campos Tortuga e Arrecife capturam um
deslumbrante cenário caribenho com 14 buracos com vista para o mar e quatro diretamente na praia,
proporcionando uma experiência inesquecível. O campo Arrecife culmina em dois fairways
espetaculares que contornam as águas azul-celeste e em greens que dão vontade de tentar alcançar e
tocar o mar. O Hacienda é desafiador e belo em seu design à medida que leva o jogador em direção ao
interior por entre sua vegetação tropical densa e colorida. As áreas bem protegidas perto dos buracos
da La Cana proporcionam um duro teste até mesmo para os jogadores que precisam de pouquíssimos
handicaps. Os buracos de par 3 do clube são excelentes. O green estreito do terceiro buraco de 200
jardas é delimitado a frente e à esquerda por um lago, o quinto é o primeiro de La Cana ao lado da praia,
enquanto a área de vários níveis perto do 14° buraco de 239 jardas está escondida por altas dunas,
resquícios dos campos de golfe irlandeses. O La Cana é um campo perfeito para jogadores de todos os
níveis e dá as boas-vindas a todos com uma atmosfera relaxante complementada por fairways largos e
planos em sua maioria.

CORALES GOLF CLUB
Localização: Puntacana Resort & Club, Punta Cana
Buracos: 18
Par: 72; Extensão em jardas: 7.650
Inclinação: 140; Classificação: 76,9
Designer: Tom Fazio
Essa criação de Tom Fazio, o segundo campo à beira-mar no Puntacana Resort & Club, foi inaugurada
em 2010. Com seis buracos à beira-mar situados em penhascos rochosos ao lado do Mar do Caribe, o
design impressionante e de tirar o fôlego de Fazio consolidou-se rapidamente como um dos campos
imperdíveis da República Dominicana. O Corales Golf Club possui um dos mais magníficos acabamentos
de golfe: os últimos três buracos, chamados de Cotovelo do Diabo, culminam em um impressionante
18º buraco em forma de U em torno de uma baía estreita e com escarpas irregulares. Nos meses de
junho, o campo é palco do primeiro torneio da Web.com Tour na República Dominicana, o Corales
Puntacana Resort & Club Championship, com um contrato programado para vigorar até 2018 pelo
menos. Corales acrescenta outro selo de prestígio ao sediar o 2018 PGA TOUR.

CABEZA DE TORO GOLF CLUB
Localização: Catalonia Hotels & Resorts, Cabeza de Toro
Buracos: 9
Par: 35; Extensão em jardas: 2.622
Designer: Alberto Sola
O Cabeza de Toro Golf Club, projetado por Alberto Sola, é um dos dois campos localizados no Catalonia
Bávaro Resort em Punta Cana e fica ao lado do campo Caribe Golf Club. O desafiador campo executivo
de nove buracos é cercado por palmeiras, canais e vistas incomparáveis, mimando os jogadores com
uma área para treinar golfe, aulas de golfe diárias, um campo de prática para tacadas de curto alcance,
aluguel de equipamentos e clube com loja especializada e bar.

CARIBE GOLF CLUB
Localização: Catalonia Hotels & Resorts, Cabeza de Toro
Buracos: 18

Par: 72; Extensão em jardas: 6.650
Designer: Alberto Sola e Jack Corrie
O Caribe Golf Club também faz parte do Catalonia Bávaro Resort. Projetado por Alberto Sola e Jack
Corrie, o campo bem mantido fica aberto de outubro a junho e possui um grande lago, afetando os
buracos 5, 6 e 15, cinco lagoas e inúmeras árvores com sombra. O sexto buraco desafiará qualquer
jogador com sua ilha verde ladeada por bunkers e cercada por rochas, particularmente quando o vento
sopra do Oceano Atlântico nas proximidades. Projetado para jogadores de todos os níveis, o Catalonia
Caribe possui amplos fairways e combina perfeitamente com a paisagem. O campo também apresenta
uma boa variação de buracos dogleg e uma interessante mistura de buracos em subidas e descidas.

THE LAKES BARCELÓ GOLF COURSE
Localização: Barceló Bávaro Beach Resort, Bávaro
Buracos: 18
Par: 72; Extensão em jardas: 6.655
Inclinação: 135; Classificação: 72,1
Designer: Juan Manuel Gordillo e P.B. Dye
O campo The Lakes Barceló Golf foi inaugurado em 1991 no Barceló Bávaro Beach Resort como o
primeiro campo da área de Punta Cana. Esse projeto de Juan Manuel Gordillo foi redesenhado por P.B.
Dye para o público em 2010 para acentuar seu desafio e, ao mesmo tempo, preservar o seu caráter.
Situado em meio a 25 lagos dentro de um exuberante manguezal, 122 bunkers destacam seus fairways
esculpidos e protegem seus greens muito bem cuidados, alguns incorporando os dormentes que são a
marca registrada de Dye.

COCOTAL GOLF & COUNTRY CLUB
Localização: Meliá Hotels & Resorts, Bávaro
Buracos: 27
Par: 72; Extensão em jardas: 7.585
Inclinação: 131; Classificação: 75,2
Designer: José “Pepe” Gancedo

Inaugurados em 2000, os três campos de nove buracos do Cocotal Golf & Country Club’s - Hibiscus,
Bougainvillea e Benjamina - têm rotas inesquecíveis projetadas por José “Pepe” Gancedo. O
hexacampeão espanhol usou o terreno natural de uma antiga plantação de coqueiros para todos os 27
buracos, incluindo lagos serenos e palmeiras oscilantes, com a Mãe Natureza proporcionando ventos
implacáveis. As características criativas de Gancedo no Cocotal incluem árvores, bunkers e montes
estrategicamente posicionados, além de terrenos suavemente curvos com fairways largos. Quatro
conjuntos de tees nos campos Hibiscus e Bougainvillea (três tees no Benjamina) proporcionam um
layout desafiador para os jogadores que precisam de pouquíssimos handicaps, enquanto os iniciantes e
intermediários podem melhorar continuamente e se divertir nesses campos de ambiente amigável e
fáceis de percorrer.

IBEROSTATE BÁVARO GOLF CLUB
Localização: Iberostar Hotels & Resorts, Bávaro
Buracos: 18
Par: 72; Extensão em jardas: 6.897
Inclinação: 126; 73,2
Designer: P.B. Dye
Jogadores de todos os níveis vão deitar e rolar no Iberostate Bávaro Golf Club de P.B. Dye. Esse campo
no interior do país está dentro do complexo Iberostar, um resort ideal para famílias e com 1.800
quartos, e agrada os jogadores pelo seu ambiente natural encantador, como os bunkers de areia
característicos de Dye, os lagos e o trabalho com rochas, todos estendendo-se pela paisagem
exuberante e pela alta elevação do terreno. O campo projetado de maneira exclusiva caracteriza-se por
suas ondulações e seus buracos que apresentam ventos cruzados, prometendo pôr à prova as
habilidades de qualquer jogador de golfe. Os jogadores vão adorar ser servidos no meio do campo pelos
atendentes de uniforme e gravata borboleta com carrinhos de bebidas!

PUNTA BLANCA GOLF CLUB
Localização: Macao
Buracos: 18
Par: 72; Extensão em jardas: 7.174
Inclinação: 123; Classificação: 74,1
Designer: Nick Price

Inaugurado em 2007, o Punta Blanca Golf Club, o primeiro projeto do Caribe pelo tricampeão Nick Price,
é um campo bastante aberto no interior do país, usando grama-forquilha resistente a água salgada.
Embora dentro do empreendimento residencial Punta Blanca de Macau, o campo é construído em torno
de zonas húmidas naturais e apresenta fairways largos com grandes bunkers e vários lagos. Os buracos
são cercados por vegetação tropical espessa, garantindo um grande desafio para todos os níveis de
habilidades. Ele também oferece uma academia de golfe com instrutor profissional do PGA caso os
visitantes se interessem por aprender a perfeição da arte de jogar golfe.

HARD ROCK GOLF CLUB AT CANA BAY
Localização: Hard Rock Hotel & Casino, Macao
Buracos: 18
Par: 72; Extensão em jardas: 7.253
Inclinação: 135; Classificação: 76,1
Designer: Jack Nicklaus
O campo de golfe projetado por Nicklaus, inaugurado em março de 2010, apresenta aos jogadores um
desafio em cada buraco e é apropriado para qualquer nível de habilidade. O primeiro campo de golfe a
levar a icônica marca da Hard Rock, localizado no interior do Hard Rock Hotel Punta Cana à beira-mar,
serpenteia por uma bela vegetação nativa tropical que se estende até a margem dos fairways e não é
áspera, fazendo com que tacadas retas sejam realmente raras. O Hard Rock Golf Club em Cana Bay faz
jus ao seu nome associado ao rock'n'roll: cada buraco tem o nome de uma canção de rock famosa e faz
a bola rolar bem rápido nos greens lisos, mas pequenos e inclinados. Há também vários tiros cegos que
aumentam o desafio desse layout de 7.253 jardas.

DYE FORE
Localização: Casa de Campo Resort & Villas, La Romana
Buracos: 27
Par: 72; Extensão em jardas: 7.714
Inclinação: 134; Classificação: 77
Designer: Pete Dye
Pete Dye completou suas obras-primas de perfeição no Casa de Campo quando esse campo foi
inaugurado em 2005. O Dye For está aninhado sobre o deslumbrante Vale do Rio Chavón, onde cenas do

filme Apocalipse Agora foram gravadas. Os jogadores pode apreciar os buracos ao lado de um penhasco
caindo a 300 pés vale abaixo. O campo também possui 13 buracos com vista para o Mar do Caribe, além
de vistas deslumbrantes de Altos de Chavón, uma réplica de uma vila mediterrânea do século XVI, e as
montanhas dominicanas, que desafiam os jogadores com rajadas de vento de até 65 km/h.

TEETH OF THE DOG
Localização: Casa de Campo Resort & Villas, La Romana
Buracos: 18
Par: 72; Extensão em jardas: 7.357
Inclinação: 145; Classificação: 75,9
Designer: Pete Dye
A primeira criação de Pete Dye no Casa de Campo, esse campo sozinho colocou a República Dominicana
no cenário mundial do golfe em 1971. O Teeth of the Dog continua a surpreender os jogadores com
condições de jogo perfeitas 45 anos depois. Ele é consistentemente classificado como o melhor campo
do Caribe e como um dos melhores campos do mundo, tornando-se um destino imperdível para
jogadores sérios e recreativos. Sete de seus 18 buracos estão diretamente em frente ao mar - quatro na
frente e três na parte de trás, tornando-o mais difícil de jogar devido aos teimosos ventos caribenhos. O
campo foi modernizado em 2005, acrescentando mais distância para buracos selecionados e
melhorando greens e bunkers. Seus tees pretos de campeonato medem agora 7.471 jardas, um
aumento de quase 600 jardas.

THE LINKS
Localização: Casa de Campo Resort & Villas, La Romana
Buracos: 18
Par: 71; Extensão em jardas: 7.003
Inclinação: 126; Classificação: 72,6
Designer: Pete Dye
Pete Dye projetou esse curso somente alguns anos depois de completar o Teeth of the Dog da Casa de
Campo. Sua inauguração para o público foi em 1975 e recebeu comparações com os tradicionais campos
britânicos e escoceses, graças aos seus fairways firmes e às suas áreas abertas perto dos buracos, que
convidam os jogadores a dar tacadas ao longo do terreno. Esse campo moderadamente montanhoso

tem várias lagoas e lagos populares entre aves pernaltas e apresenta áreas altas e densas de capim baía
e capim-colonião, bem como inúmeros bunkers. A maioria dos buracos tem formato dogleg à direita ou
esquerda sobre a paisagem ondulante, e cinco estão diretamente cercados por água para proporcionar
um desafio extra. O Links foi completamente recondicionado em 2012 para torná-lo tão desafiador
quanto seus campos irmãos.

LA ROMANA GOLF CLUB
Localização: La Romana, Bahía Principe
Buracos: 18
Par: 72; Extensão em jardas: 7.263
Diseñador: Maverick Golf
Com quatro buracos espetaculares com vista direta para o mar, o La Romana Golf Club é um dos
melhores campos do Caribe, em que o mar azul contrasta com os fairways e as palmeiras verdes. As
7.263 jardas desse campo de golfe misturam-se naturalmente com a deslumbrante paisagem caribenha
da Playa Nueva Romana. Os jogadores apreciarão vistas extraordinárias de todos os pontos do campo.
Os vários tees iniciais significam que qualquer um pode ter uma rodada emocionante aqui. Ele
representa um sério desafio para os melhores jogadores, ao mesmo tempo em que oferece um jogo
acessível e divertido para jogadores de qualquer nível de habilidade.

CAYACOA GOLF CLUB
Localização: Santo Domingo
Buracos: 18
Par: 72; Extensão em jardas: 6.737
Inclinação: 139; Classificação: 73,5
Designer: Jack Corrie
Localizado a apenas 25 minutos de Santo Domingo, o Cayacoa Golf Club foi construído em 1989, mas
continua sendo um segredo bem-guardado que muitos golfistas gostam de apreciar. O campo está
espalhado por um terreno montanhoso e possui longas extensões de água, vegetação exuberante e
alguns ótimos buracos de par 3. Algumas das elevações mais altas do campo oferecem vistas
deslumbrantes da paisagem dominicana e, embora relativamente perto de Santo Domingo, os jogadores
podem desfrutar de um ambiente calmo e tranquilo, com bebidas refrescantes e lanches no terraço que
tem vista para o buraco 18.

GUAVABERRY GOLF & COUNTRY CLUB
Localização: Juan Dolio
Buracos: 18
Par: 72; Extensão em jardas: 7.156
Inclinação: 130; Classificação: 75,6
Designer: Gary Player
O Guavaberry Golf & Country Club foi projetado por Gary Player e está convenientemente localizado a
30 minutos a leste do aeroporto internacional de Santo Domingo, perto da cidade turística de Juan
Dolio. O campo foi inaugurado em 2002 e faz fronteira com uma floresta tropical e reserva natural.
Embora tenha adquirido rapidamente a reputação de campo difícil, ele pode ser usado por jogadores de
golfe de todos os níveis de habilidade graças a cinco conjuntos de tees. Ele tem vários traços de design
exclusivos, incluindo uma cascata de quase 5 metros em um lago de pedras no buraco 13 especial de 3
pars, onde dois greens separados são girados diariamente, e formações rochosas de coral nativas nos
buracos 9 e 18.

LOS MARLINS GOLF COURSE
Localização: Metro Country Club, Juan Dolio
Buracos: 18
Par: 72; Extensão em jardas: 6.396
Designer: Charles F. Ankrom
Localizado no Metro Country Club, em Juan Dolio, a apenas 30 minutos a leste do aeroporto
internacional de Santo Domingo, o Los Marlins Golf Course apresenta vários bunkers artísticos, além de
lagos e montes que complementam perfeitamente a beleza circundante do Caribe. O campo foi
inaugurado em 1995 e atravessa uma comunidade residencial fechada. O Los Marlins inclui a Academia
de Golfe, uma área para treinar golfe, um campo de prática para tacadas de curto alcance e um campo
de minigolfe com 18 buracos. O clube também oferece um restaurante, o "19th Hole", um bar com
terraço e churrasqueira, uma piscina com jacuzzi, uma loja de artigos de golfe e vestiários. Um Clube de
Praia particular está a apenas cinco minutos de distância.

PLAYA DORADA GOLF CLUB
Localização: Playa Dorada, Puerto Plata
Buracos: 18
Par: 72; Extensão em jardas: 6.765
Inclinação: 134; Classificação: 73,6
Designer: Robert Trent Jones Sr.
Não é surpresa que esse belo campo tenha sido projetado pelo lendário arquiteto de campos de golfe
Robert Trent Jones, Sr., com cinco buracos para o mar, incluindo um bem ao lado do Oceano Atlântico.
Inaugurado em 1976 e localizado dentro do popular Playa Dorada Resort Complex, em Puerto Plata,
esse campo relativamente plano é conhecido por suas excelentes condições. Os fairways são largos e os
greens são generosos, mas com obstáculos de água e bunkers estrategicamente colocados para
apimentar as coisas, o que o torna um campo de resort de férias que pode ser apreciado por todos os
jogadores, mas que ainda oferece desafios. O Playa Dorada Golf Club fica a apenas 15 minutos do
aeroporto de Puerto Plata, para que os jogadores possam usá-lo no mesmo dia em que desembarcam
ou um pouco antes de deixarem o país.

PLAYA GRANDE GOLF COURSE
Localização: Playa Grande, Río San Juan
Buracos: 18
Par: 72; Extensão em jardas: 7.259
Inclinação: 130; Classificação: 75,6
Designer: Robert Trent Jones Sr.
Inaugurado em 1997, o Playa Grande Golf Course não só é o último campo de Robert Trent Jones, Sr.,
como também é considerado entre os melhores que esse arquiteto projetou. Aqui, todos os 18 buracos
têm vista para o Oceano Atlântico, com 10 diretamente ao lado do oceano. O campo se estende ao
longo de uma área levemente montanhosa sobre falésias, ganhando o apelido de "Praia de Seixos do
Caribe". Nascentes subterrâneas abastecem os greens com muita água fresca, e a maior parte do
percurso é cercada por palmeiras típicas da região. Com respeito pelo legado criado por seu pai, o
renomado arquiteto de golfe Rees Jones redesenhou o Playa Grande e aprimorou a experiência para
desafiar os jogadores de todos os níveis de habilidade. No novo layout, os últimos cinco buracos são
jogados às margens do oceano, o que é uma experiência exclusiva no mundo do golfe.

