
Torneio de Golfe Tailândia 2023
20 a 28 Outubro 2023



O Clube de Golfe do Benfica irá, em 2023,

realizar mais um evento internacional para os

seus membros, de 20 a 28 de Outubro em

Phuket na Tailândia.

Depois do sucesso da última viagem, junte-se a

nós em mais uma viagem entre amigos golfistas.

A experiência



Dia 1: Sexta, 20 Outubro | Saída de Lisboa

Dia 2: Sábado, 21 Outubro | Chegada a Phuket

Dia 3: Domingo, 22 Outubro | City tour (Phuket Portuguese heritage)

Dia 4: Segunda, 23 Outubro | Golfe @ RED MOUNTAIN GOLF 

Dia 5: Terça, 24 Outubro | Golfe @ LAGUNA GOLF PHUKET

Dia 6: Quarta, 25 Outubro | Tour Similan National Park 

Dia 7: Quinta, 26 Outubro | Phuket island Tour

Dia 8: Sexta, 27 Outubro | Dia livre e Farewell dinner

Dia 9: Sábado, 28 Outubro | Saída de Phuket

O programa





Dia 01, 02 e 03

Procedimentos de embarque no Aeroporto Humberto Delgado em Lisboa no dia 20 de Outubro, com partida do voo às 14h15. A
chegada à Tailândia acontece no dia 21 de Outubro, via Dubai, até ao destino final Phuket pelas 12h30.

Depois do transfer do aeroporto, a chegada ao Hotel Angsana Laguna Phuket ***** começa com o habitual processo de check-in,
seguido de um momento para relaxar dos voos, antes do primeiro jantar.

No terceiro dia, o grupo terá um dia de city tour para conhecer a Old Phuket Town e contemplar a famosa e tradicional arquitectura
de influência Portuguesa, o almoço está incluído no Blue Elephant Mansion.



Hotel Angsana Laguna Phuket ***** 

O Hotel Angsana Laguna Phuket *****, localizado num moderno refúgio tropical na baía de Bang Tao. No hotel os hóspedes entre
outros serviços como SPA, podem usufruir de barco gratuito para fazer compras no Canal Village Boutiques & Galleries.

Os espaçosos quartos apresentam decoração tailandesa moderna. Todos incluem televisão LCD, minibar, uma confortável cama
Sealy, um luxuoso menu de almofadas e água engarrafada gratuita. Acesso Wi-Fi gratuito e ilimitado.

O Hotel Angsana Laguna Phuket ***** fica a 8 km do Templo Wat Phra Thong e do Parque Temático Phuket FantaSea. Encontra-se a
20 minutos de carro da cidade de Phuket e do Aeroporto Internacional de Phuket.



Dia 04 e 05

As manhãs dos dias 04 e 05 da viagem são dedicados ao que nos leva à Tailândia. Os 2 campos de golfe serão o campo Red
Mountain Golf e o Laguna Golf Phuket. Estes 2 campos estão considerados, no TOP10 dos melhores campos da Tailândia.

O Red Mountain Golf é um campo par 72 e foi inteligentemente desenhado para tirar partido das dramáticas mudanças de
elevação, incorporando buracos espectaculares esculpidos em, e através de penhascos e desfiladeiros de rocha escarpados.

O Laguna Golf Phuket é um par 71, foi revitalizado pelo arquitecto Paul Jansen em 2014, com bunkers bem colocados e os perigos
da água a considerar é um campo verdadeiramente desafiante para os amantes do golfe.

https://www.google.com/maps/dir/Tail%C3%A2ndia,+Phuket,+Thalang+District,+Choeng+Thale,+ANGSANA+LAGUNA+PHUKET/RED+MOUNTAIN+GOLF+CLUB+119+%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99+%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1+Tambon+Kathu,+Kathu+District,+Chang+Wat+Phuket+83120,+Tail%C3%A2ndia/@7.9587912,98.3076162,13497m/data=!3m1!1e3!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x305039a7433ab033:0xbcd531553f6df85f!2m2!1d98.2964021!2d8.0057051!1m5!1m1!1s0x305030feda9a872f:0x95e4dcbb70dabda6!2m2!1d98.3373449!2d7.9220791
https://www.lagunagolfphuket.com/


No sexto dia da viagem o grupo efectua um tour ao Similan National Park localizado na Khao Lak, nas tradicionais embarcações
Tailandesas, o almoço está incluído num restaurante local.

No sétimo dia, 26 de Outubro, de manhã o grupo realiza um tour a Phuket, o almoço está incluído num restaurante local. Neste dia
será também o jantar do clube: o farewell dinner.

Dia 06 e 07



Dia 08 e 09

O oitavo dia é totalmente livre para disfrutar do hotel, das suas fantásticas praia, piscinas e amenities, antes do último jantar do
grupo.

No nono, e último dia, o grupo regressa a Lisboa via Dubai. Formalidades de check-in no aeroporto Internacional de Phuket, com a
partida do voo de regresso às 08h55 e chegada prevista a Lisboa às 19h40.





Este programa, com o valor de 2.576,00€ / pax, tem incluído:

Suplemento de alojamento em quarto single, com o valor de 440,50€

Voos de ida e regresso, com 30kg bagagem passageiro, incluindo saco de golfe

Hotel Angsana Laguna Phuket ***** (7 noites) 

Alojamento em quarto duplo com pequeno almoço

Transfers Aeroporto - Hotel - Aeroporto

2 Tours (full day) com almoço incluído, conforme programa

1 Tours (half day) com almoço incluído, conforme programa

Farewell dinner

Seguro de viagem

Outros serviços não incluídos: 

× Bebidas não incluidas nas refeições nos Tours

× Torneio Golfe (Preço indicativo de 100€ p/p que inclui Green Fee, Caddy e Transfers)

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

Reservas

mailto:ccs@travelconsulting.pt

