Management Phoenix Open 2018
03 a 07/02/2018 - Phoenix, Arizona, EUA
Pacote inclui locação de veículo no aeroporto de Fenix, a hospedagem por 4 noites no Fairmont Hotel; 5
estrelas localizado ao lado do TPC Scottsdale.
Ingressos para o domingo para assistir á final do Torneio, privilegio de jogar no TPC Scottsdale e ainda tee
time no excelente Troon North - Pinnacle course
•

Detalhamento:
4 noites no 4 Fairmont Scottsdale, em apto categoria Fairmont King ou duplo, com café da manhã diário e
acesso à internet.
Fairmont Scottsdale Princess***** - http://www.fairmont.com/scottsdale/
•
•
•
•
•

AAA Five Diamond Resort localizado ao lado do TPC Scottsdale,
O lugar perfeito para vivenciar o deserto de Sonora,
Seis piscinas climatizadas , com tobogãs, cabanas, serviço de piscina e uma praia de areia
branca;
Dos campos de golfe TPC de nível professional, sede do evento anual PGA Tour,
Cinco exclusivos restaurantes e lounges de alta categoria.

•

1 x 18 buracos no Troon North - Pinnacle course incluindo buggy
Troon North GC - Pinnacle course / http://www.troonnorthgolf.com/
Desenhado por Tom Weiskopf, o campo é considerado uma “joia” do deserto com o seu espetacular
buraco 18. Os fairways perfeitos, o tipo de grama dos greens e excelente serviço tornam o Troon GC
uma perfeita experiencia de golfe.

•

1 x 18 buracos no Stadium Course - TPC Scottsdale incluindo bolas de pratica e 1 caddy por grupo de 4
jogadores.
TPC Scottsdale / https://tpc.com/scottsdale/
O campo foi desenhando por Jay Morrish e Tom Weiskopf especificamente para servir de palco para o
Torneio e neste programa você vai sentir o mesmo desafio dos jogadores, jogando nas mesmas
condições de campo. O buraco 16 do campo, um par 3, é chamado de Coliseum, pois ao seu redor
fecha-se o círculo onde estão colocados os hospitality centers e arquibancadas que tremem para
valer na passagem de cada grupo de golfistas. A capacidade é para 20 mil pessoas, e onde
acontece um verdadeiro carnaval. Público aplaudindo, vaiando, torcendo e fazendo apostas com
jogadores, os próprios jogadores e caddies.

•

04 diárias de locação de Minivan Dodge Caravan 7seater ou similar* – com km livre, seguro, taxas para
motorista extra e 1 tanque inicial. Retirada e devolução no Aeroporto de Fenix.

•

Torneio PGA, sendo 1 Ground Ticket para domingo no Waste Management Phoenix Open.
“The People’s Open” como é chamado nos Estados Unidos é o torneio que tem mais audiência do mundo,
um programa único para os amantes dos Torneio PGA.
No ano de 2017 chegaram ao recorde de 655,434 mil pessoas assistindo o torneio na semana.

•
•
•

Preço:
Por golfistas em apto duplo: R$ 8,920.00
Por golfista em single: R$ 13,120.00
Redução do valor do pacote para não golfistas: R$ 2,380.00
Condições: Valores baseados em 4 pessoas viajando juntas, consulte-nos para grupos menores ou
extensão do programa. *Locação do veículo compartilhado para os 4 participantes.
Não inclusas passagens aéreas.
Consulte nossas opções de pagamento. Vagas limitadas, reserva mediante consulta.
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