TAP OPEN - 11 a 18/11/ 2017
Na sua 40Th edição, o TAP OPEN é um dos mais tradicionais torneios de Portugal. Programe-se para este novembro e
teste sua performance com jogadores de vários países neste Torneio disputad o em Strokeplay ao longo de 72 buracos.
Sendo realizado sempre na região do Algarve os pacotes de hospedagem oferecem duas opções de estadia: O hotéis
Crowne Plaza Vilamoura ***** ou Vila Galé Ampalius ****. Na edição de 2017 os campos serão os ótimos: The
Oceanico Old Course, Vale do lobo Ocean, Quinta do lago norte e Pinheiros Altos.
O PACOTE INCLUI:
• 7 noites em hotel a ser selecionado, Crowne Plaza Vilamoura ***** ou Vila Galé Ampalius ****
• Café da manhã diário
• 07 dias de aluguel de carro AVIS ( Mitsubishi Space Star a gasolina ou similar para 1 ou 2 passageiros
• 2x 18 buracos a escolha entre os campos do Torneio
• 1x 18 buracos durante o TAP OPEN no The Old Course
• 1x 18 buracos durante o TAP OPEN no Vale do Lobo Ocean
• 1x 18 buracos durante o TAP OPEN no Quinta do Lago norte
• 1x 18 buracos durante o TAP OPEN no Pinheiros Altos
• 1 jantar de boas vindas
• 1 jantar de Gala com premiação
• 1 degustação de vinho e Azeites
Valor por pessoa em apto duplo: Crowne Plaza Vilamoura *****
Golfista:
R$ 4.530,00
Não golfista:
R$ 3.340,00
Valor por pessoa em apto duplo: Vila Galé Ampalius ****
Golfista:
R$ 3.800,00
Não golfista:
R$ 3.160,00
Consulte nos para extensões do programa e condições de pagamento
Não incluso: passagens aéreas e serviços não mencionados no pacote
OPÇÕES DE ACOMODAÇÕES:

Vila Galé Ampalius ****
http://www.hotelampalius.com/
O Ampalius fica perto de campos de golfe, do Casino de Vilamoura, da Praia da Falésia e das ruínas romanas de Cerro da
Vila. Situado a poucos metros da praia da Marina e da Marina de Vilamoura, este hotel 4 estrelas oferece quartos com
TV via satélite. As instalações incluem piscina ao ar livre, quadra de tênis
Crowne Plaza Vilamoura *****
http://www.crowneplazavilamoura.com/
O Crowne Plaza Hotel fica a menos de 5 minutos a pé do centro de Vilamoura, da Marina e de 5 campos de golfe.
Aeroporto de Faro está situado a 20 km de distância. O estacionamento privativo e gratuito também é fornecido no
hotel. Os quartos são muito bem decorados, e dispõem de varandas mobiliadas com vista do mar.
Teamtours Incentivo & Turismo,
Rua Wisard 192 / 501, Vila Madalena, 05434-000, Sao Paulo
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PROGRAMA BÁSICO
11 de novembro, sábado
• Chegada no aeroporto de Faro/Lisboa
• Retirada do carro no balcão da AVIS
• Check in no Hotel selecionado
12 de novembro, domingo
• 1° volta de treino em um dos campos do Torneio
• Jantar de boas vindas
13 de novembro, segunda-feira
• 2° volta de treino em um dos campos do Torneio
• Degustação de vinho e de Azeite
14 á 17 de Novembro, terça a sexta-feira
• Participação no torneio em Strokeplay – 72 buracos nos 4 campos*
• Jantar de Gala com entrega de Prêmios em 17 de novembro
18 de novembro, sábado
• Check out
• Devolução do veículo no aeroporto de Faro e embarque no voo para Lisboa
*Torneio disputado em Strokeplay ao longo de 72 buracos
CAMPOS DE GOLFE

Oceânico Old Course Vilamoura
http://www.dompedrogolf.com/our-courses/the-old-course-golf-club/
Situado no coração de Vilamoura, a 20min do aeroporto de Faro. Um percurso estilo Parkland desenhado por Frank
Pennink é um dos mais antigos da região e reconhecido pelo mundo do golfe.
Vale do Lobo Ocean Course
https://www.valedolobo.com/en/golf-experience-algarve/ocean-golf-course/
Campo composto originalmente por 2 campos de 9 buracos desenhado por Sir Henry Cotton. É uma combinação de links
e fairways suavemente ondulados que conduzem até o atlântico, os seus buracos mais emblemáticos são os dois Par 4, o
buraco 11 e o buraco 14 - que presenteiam os jogadores com algumas das mais espetaculares vistas do Algarve e o Par
3, o buraco 15, que se estende ao longo da praia
Quinta do Lago North Course
https://www.quintadolagogolf.com/en/golf/golf-courses/north
O campo mais recente da Quinta do Lago sofreu uma total renovação em 2014 e hoje é um dos mais comentados. Com
um investimento de mais de 9,6milões de euros o trabalho foi realizado pelo arquiteto Beau Welling e a equipe de Paul
MacGinley.
Pinheiros Altos
http://www.pinheirosaltos.com/
Um dos campos obrigatórios de quem visita o Algarve, o Pinheiros Altos possui 27 buracos. Cada 9 buracos é um PAR 36
com os nomes: Pinheiros, Sobreiros e Oliveiras sendo que todos partem do belo Clubhouse Pinheiros altos.
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