A FILOSOFIA
“Só desenhamos ótimos campos de golfe” Este é o lema da Stirling & Martin quando desenha e projeta campos
de golfe – “para produzir uma experiência onde todos os níveis de golfistas disfrutem e queiram repetir” Nós,
como arquitetos de campos de golfe, como Stirling & Martin, criamos não só campos fabulosos mas também
bem sucedidos.
Aproximar todos os projetos de golfe à natureza, tendo-a como nossa guia. Desenhar com a natureza produz
alguns dos mais bonitos e memoráveis campos de golfe que existem. Consideramos que cada campo de golfe é:
desafiador, divertido, intrigante e com variedades infinitas para obter ótimos resultados dentro dos recursos de
cada local.
Com nossos detalhados e precisos projetos e especificações de campos de golfe, e posterior controle das obras,
alcançamos as expectativas de todos os envolvidos no empreendimento, e sempre dentro do orçamento.

OS ARQUITETOS
Blake Stirling vem trabalhando como arquiteto de campos de golfe há mais de 22 anos. Desenhou alguns dos
melhores e mais conhecidos campos de golfe na Europa, Ásia e Estados Unidos, e junto com Marco Martin, que
compõe a equipe há 12 anos, criando verdadeiras obras-primas. Antes de unirse a Marco Martin, Stirling
trabalhou como desenhador sênior para grandes arquitetos como Pete e Perry Dye e Desmond Muirhead. Já
trabalhou em mais de 160 projetos de campos de golfe em todo o mundo. É formado em Arquitetura Paisagística
e Administração de Empresas.
Marco Martin vem trabalhando em arquitetura e construção de campos de golfe há mais de 18 anos ao redor do
mundo, experimentando as mais diversas condições do local. Junto com Blake Stirling, Marco Martin é codesenhador em alguns dos melhores campos da Espanha. É conhecido por seu entusiasmo pelo golfe e sua
atenção aos detalhes durante a supervisão da construção e edificação dos campos.
Duas grandes mentes são melhores que uma, e é por ese motivo que a equipe de Blake Stirling e Marco Martín
é inigualável no mercado de desenho de campos de golfe.
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