
Torneio de Golfe dos Açores 2022
09 a 13 Junho 2022

Com o apoio do:



O Clube de Golfe do Benfica irá, em 2022,

realizar mais um evento nacional para os seus

membros de 9 a 13 de Junho na Ilha de São

Miguel, nos Açores.

Depois do sucesso da última viagem, junte-se a 

nós em mais uma viagem entre amigos golfistas.

A experiência



Dia 1 | Quinta feira, 9 Junho | Saída de Lisboa

| Chegada a Ponta Delgada

Dia 2 | Sexta feira, 10 Junho | Torneio Golfe @CAMPO DA BATALHA

| Tour (Acompanhantes)

Dia 3 | Sábado, 11 Junho | Torneio Golfe @CAMPO DAS FURNAS

| Dia livre (Acompanhantes)

Dia 4 | Domingo, 12 Junho | Tour Parque Terra Nostra

Dia 5 | Segunda feira, 13 Junho | Saída de Ponta Delgada

| Chegada a Lisboa

O programa



1º dia | Chegada

Procedimentos de embarque no Aeroporto Humberto Delgado em Lisboa no dia 9 de Junho, com partida do voo às 19h15.

A chegada a Ponta Delgada acontece com hora prevista às 20h40.

Depois do transfer, à chegada ao Hotel Marina Atlântico **** começa o habitual processo de check-in, seguindo para o primeiro jantar
livre do grupo.



Hotel Marina Atlântico****

Devido à sua localização privilegiada, próximo da marina de Ponta Delgada, na bela ilha de São Miguel, o Hotel Marina Atlântico****
combina o mar com actividades náuticas de lazer, oferecendo uma fantástica vista sobre o oceano, bem como um acesso ao mesmo, a
pé, em escassos minutos.

Os quartos espaçosos e contemporâneos do Hotel Marina Atlântico **** são climatizados e estão equipados com um minibar. Está
disponível acesso Wi-Fi gratuito em todas as áreas do hotel. Com vistas para a marina, o Restaurante Escuna do hotel serve pratos
tradicionais portugueses. O Bar Palhabote, no piso térreo, propõe bebidas refrescantes e snacks ligeiros.



2º e 3º dia

Para os jogadores, as manhãs do 2º e 3º dia da viagem são dedicados ao que nos leva à Ilha de São Miguel e aos Açores. Os 2 campos de
golf serão o Campo de Golfe da Batalha e o Campo de Golfe das Furnas .

Os acompanhantes, na manhã do segundo dia, fazem um tour ao centro histórico de Ponta Delgada. O almoço será no Campo de Golfe da
Batalha, e de tarde na companhia dos jogadores, visitam as Sete Cidades e a Plantação de Ananás em Ponta Delgada. Os tours são
acompanhados de guia turístico local. O terceiro dia para os acompanhantes, será totalmente livre para descansar e desfrutar do hotel.

Jantar no Grand Hotel Açores Atlântico*****, de cerimónia de entrega de prémios do torneio de golfe CGB nos Açores.



Campo de Golfe da Batalha

Localizado nos Fenais da Luz, este campo de golfe está enquadrado numa paisagem deslumbrante, sendo o cenário perfeito para uma
partida de golfe inesquecível, num ambiente de pura natureza característica dos Açores.

Construído sobre rocha vulcânica, o campo foi desenhado por Cameron Powell em 1986 e dispõe de 27 buracos de golfe dispersos por
mais de 120 hectares, um dos maiores campos de golfe de Portugal. O par do campo é de 72 pancadas.

A distância máxima dos marcadores de competição é de 3206 metros, a distância dos tees masculinos é de 3122m , e para as senhoras
uma distância dos tees de 2679 metros.



Campo de Golfe das Furnas 

O campo de golfe das Furnas está situado numa das zonas mais bonitas da ilha de São Miguel, num planalto no cimo do Vale das Furnas.

Os primeiros nove buracos do percurso foram estabelecidos por Mackenzie Ross, em 1936, e representam o primeiro campo de golfe na
ilha. Ampliado brilhantemente pelos arquitectos Bob Cameron e Chris Powell, em 1992, o campo conta agora com 18 buracos de golfe e
Clubhouse, de acolhedor estilo britânico. O par do campo é de 72 pancadas.

A distância máxima dos marcadores de competição é de 3118 metros, a distância dos tees masculinos é de 2993m , e para as senhoras
uma distância dos tees de 2648 metros.



4º dia

No quarto dia, todo o grupo efectua um tour à Plantação de Chá da Gorreana, à Lagoa das furnas, às Caldeiras das Furnas, Lagoa do Fogo e
ao Parque Terra Nostra.

O Parque Terra Nostra foi construído durante os séc. XVIII e XIX, o seu jardim botânico é considerado um dos mais bonitos e emblemáticos
da Ilha de São Miguel. Os visitantes são atraídos por magníficos cenários e pela variedade e riqueza da vegetação exótica, bem como pela
experiência de banhos na piscina geotermal, de água férrea e de cor acastanhada, com uma temperatura a rondar os 25ºC.

O almoço está reservado para o restaurante Casino do Hotel Terra Nostra, o jantar será livre.



5º dia | Partida

No quinto e último dia em São Miguel, o grupo terá os habituais procedimentos de check-out no Hotel Marina Atlântico **** e inicia a
viagem de regresso a Lisboa.

Transfers do hotel e formalidades de check-in no aeroporto de Ponta Delgada, com a partida do voo de regresso às 08h25m. Chegada
prevista a Lisboa na segunda feira, dia 13 de Junho às 11h40m.





Reservas
Este programa, com o valor de 950,00€ / pax (Jogadores CGB), tem incluído:

Este programa, com o valor de 890,00€ / pax (Acompanhante), tem incluído:

Suplemento de alojamento em quarto single, com o valor de 265€
(Valores / pax para um minimo participantes de 25 Jogadores e de 15 Accompanhantes)

Voos de ida e regresso (sacos de golfe incluídos);

Transfers Aeroporto – Hotel – Aeroporto;

Alojamento em quarto duplo, Ocean View, no Hotel Marina Atlântico ****;

Regime de alojamento com pequeno-almoço;

Transfers para os campos de golf e regresso;

Tours na Ilha conforme programa;

Almoço Restaurante Campo Golfe da Batalha | Dia 10 Junho;

Jantar cerimonial CGB no Grand Hotel Açores Atlântico***** | Dia 11 Junho;

Almoço Restaurante Casino do Hotel Terra Nostra | Dia 12 Junho;

Guias Turísticos locais nos Tours;

Entradas (incluídas) conforme 2 Tours no itinerário;

Green fees;

Seguro de viagem.

Outros serviços não incluídos: 

× Seguro de cancelamento de viagem;

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.

mailto:ccs@travelconsulting.pt

