Viagem Clube de Golfe Benfica - África do Sul 2020
27 de Agosto a 05 de Setembro 2020

A experiência
O Clube de Golfe Benfica irá, em 2020, realizar mais
um evento internacional para os seus membros de
27 de Agosto a 05 de Setembro em Cape Town na
África do Sul.

Depois do sucesso da última viagem ao Vietnam,
junte-se a nós em mais uma viagem entre amigos
golfistas.
Link: Visit Cape Town

O programa
1º Dia | Quinta Feira, 27 Agosto | Saída de Lisboa
2º Dia | Sexta Feira, 28 Agosto | Chegada a Cape Town
3º Dia | Sábado, 29 Agosto | Half day City Tour
4º Dia | Domingo, 30 Agosto | Dia Livre
5º Dia | Segunda Feira, 31 Agosto | Dia Livre & Golf day @ Steenberg
6º Dia | Terça Feira, 01 Setembro | Dia Livre & Golf day @ Pear Valley
7º Dia | Quarta Feira, 02 Setembro | Full day Tour
8º Dia | Quinta Feira, 03 Setembro| Dia Livre & Farewell Dinner
9º Dia | Sexta Feira, 04 Setembro | Saída de Cape Town
10º Dia | Sábado, 05 Setembro | Chegada a Lisboa

1º e 2º dia
Procedimentos de embarque no Aeroporto Humberto Delgado em Lisboa no dia 27 de Agosto, com partida do voo às 21h15.
A chegada à África do Sul acontece no dia 28 de Agosto, via Dubai, até ao destino final Cape Town. Com hora prevista de chegada às 16h45.
Depois dos procedimentos alfandegários, teremos assistência à chegada no aeroporto e encontro com o guia local (inglês).
Depois do transfer no aeroporto, à chegada ao Table Bay Hotel ***** começa o habitual processo de check-in, e tempo para descansar e
desfrutar do hotel, seguido para o primeiro jantar do grupo na zona de V&A Waterfront.

3º e 4º dia
No terceiro dia, a manhã é livre para disfrutar do hotel e suas amenities, de tarde terá o seu primeiro half day city tour para o grupo
conhecer Cape Town, o pick-up será feito no hotel e terá a duração máxima de 4 horas, o grupo terá assistência de um guia local.
O quarto dia será livre para disfrutar do hotel e das suas fantásticas vistas do Oceano Atlântico, em alternativa, terá os diversos programas
turísticos opcionais que estão disponíveis.
Os jantares do grupo realizam-se na zona de V&A Waterfront.

5º e 6º dia
O quinto e sexto dias são livres para actividades variadas, seja na cidade, compras ou usufruir do hotel e das suas amenities.
Para os golfistas estes dias são dedicados ao que nos leva a Cape Town! Os 2 campos de golf serão o Steenberg Golf Course Club e o Pearl
Valley. O campo do Steenberg Golf Club foi desenhado pelo arquitecto Peter Matkovich, está localizado na cordilheira Constantiaberg e
inserido na Floresta Tokai, o Steenberg Golf Club e é um dos mais prestigiados Campos de golfe da África do Sul.
O campo do Pearl Valley Golf Club tem a assinatura de Jack Nicklaus, um dos mais reconhecidos designers de campos de golfe no mundo.
Desde 2006, o campo tem sido colocado no Top 10 do país e em 2018/2019 considerado o 5º melhor do país pela revista Golf Digest.

7º e 8º dia
No sétimo dia, o grupo terá o seu segundo full day tour, o pick-up será feito no hotel, com assistência de um guia local, terá a duração
máxima de 8 horas, com almoço incluído. O jantar do grupo realiza-se na zona de V&A Waterfront.
O oitavo dia é livre para disfrutar do hotel e das e suas amenities, em alternativa, dos diversos programas turísticos opcionais que estão
disponíveis.
Neste dia dar-se-á também o jantar do clube: o farewell dinner realiza-se no Hotel.

9º e 10º dia | Partida
No nono e último dia em Cape Town, o grupo terá tempo para as últimas compras na cidade. De tarde procedimentos de check-out e o
grupo inicia a viagem de regresso a Lisboa .

Transfers do hotel e formalidades de check-in no aeroporto de Cape Town, embarque no voo de regresso com escala no Dubai. Chegada
prevista a Lisboa no sábado, dia 5 de Setembro às 12h35m.

Tours & Extensões

Tours para os dias livres, adicionais aos
já incluídos no programa base e
Extensões serão apresentados após dia
25 de Fevereiro de 2020.

Reservas
Este programa, com o valor de 2.390,00 EUR por pessoa
Suplemento de Single: 690,00 EUR
Suplemento de classe Executiva: 2.420,25 EUR
Serviços incluídos:
Voos Emirates em classe económica de ida e regresso, de Lisboa para Cidade do Cabo;
7 Noites de alojamento no Table Bay Hotel *****, em ocupação dupla;
Regime de meia pensão (bebidas incluídas);

Transfers Aeroporto na chegada e partida para o Hotel;
1 Half Day City Tour e 1 Full Day Tour (almoço incluído em Full Day Tour);
Seguro de Viagem (Standard).

Outros serviços não incluídos:
×

Seguro de cancelamento de viagem (VIP);

×

Vistos e tratamento de vistos;

×

Green fees;

×

Gorjetas Guias e Motoristas;

×

Despesas extra de carácter pessoal.

Número mínimo de participantes: 35
Confirme a sua reserva com a Travel Consulting, parceiro de viagens e turismo do Clube de Golfe do Benfica,
através do email ccs@travelconsulting.pt ou 210 488 000

Plano Pagamentos

