Torneio Teamtours - Mendoza Golfe & Vinho
De 19 a 22 de outubro 2017 – Mendoza / Argentina
Mendoza, cidade localizada na área mais famosa de vinho da Argentina, possui voos diretos de SP,
oferecendo a oportunidade de uma viagem curta que combina aproveitar as ótimas vinícolas da região, visitar
a charmosa cidade e jogar golfe em excelentes campos.
Neste Torneio de 3 noites, o pacote inclui além de ficar em um dos melhores hotéis da cidade o Park Hyatt
Mendoza, hotel casino e SPA, 2 rodadas de golfe em campos cenográficos e degustação em duas das mais
famosas vinícolas da região a Zuccardi e a Andeluna.

PROGRAMA
Dia 1 – Quinta feira 19 de outubro
• Voo SP/ Mendoza direto com a GOL – embarque as 11h05 e chegada as 14h00
• Receptivo aeroporto e traslado para o Hotel. Tarde livre
• Noite: Sugestão: Jantar* no famoso 1884 Francis Mallman restaurante e bodega, localizado nos
arredores da cidade http://1884restaurante.com.ar/ *Jantar não incluso no pacote
Park Hyatt Mendoza *****
https://mendoza.park.hyatt.com/en/hotel/home.html
O Hotel é um ícone, situado em um edifício impressionante em frente à Praça Independência, fica
no centro com fácil acesso a ótimos restaurantes os pontos principais da cidade.
As comodidades incluem SPA, academia, cassino, piscina e vários restaurantes. Apartamentos
espaçosos e elegantes tem bonita vista do jardim e da cidade.
Dia 2 – Sexta feira 20 de Outubro
• 07:30h Traslado para Club de Campo Mendoza GC / 08:00h Tee-time
• 09:00h Não Golfistas / City tour

•

Club de Campo Mendoza
http://www.clubdecampomendoza.com/
Localizado em Guaymallén, o campo foi aberto oficialmente 02 de abril de 1974. Seus18 buracos
tem sido palco de eventos importantes com jogadores como Eduardo Romero e Angel Cabrera.
Apesar de ser um relevo plano, as suas principais dificuldades são encontradas ao redor dos greens.
12h00 Golfistas e não golfistas: Traslado do Hotel passando pelo campo até a Vinícola Zuccardi,
tempo para almoço* e retorno de todo o grupo para o Hotel. * almoço não incluso no pacote
Vinícola:
http://www.familiazuccardi.com
Restaurante: http://www.casadelvisitante.com/
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Dia 3 – Sábado 21 de Outubro
• 7:30h Traslado para o Tupungato Winelands GC / 09:10h Tee-Time
Não golfistas: Manhã livre

•

Tupungato Winelands GC
http://www.tupungatowinelands.com/en/
Campo localizado em um dos mais magníficos vales de Mendoza, no sopé da Cordilheira dos Andes
a 1200 metros acima do nível do mar, com uma vista magnífica para as montanhas. Um campo que
desafiador a estratégia do jogador.
12h00 Golfistas e não golfistas: Traslado do Hotel passando pelo campo até a vinícola Andeluna,
incluindo degustação e almoço. Premiação do Torneio e retorno ao Hotel.
Vinícola: http://www.andeluna.com.ar

Dia 4 – Domingo 22 de Outubro
• Manhã livre
• Traslado para o aeroporto para embarque no voo direto para SP, com saída as 14h40
• 19h00 chegada no aeroporto de Guarulhos, São Paulo
O pacote inclui:
• 4 dias / 3 Noites de hotel com café da manhã no Park Hyatt Mendoza, hotel casino e SPA*****
• 2x18 buracos (Club de Campo Mendoza GC e Tupungato Winelands GC)
• Traslados para os campos e green fees
• Carrinho de golfe compartilhado no campo Tupungato e carrinho de mão no Club de Campo
• Traslado in out aeroporto / Hotel
• Translado e degustação de vinho, mas vinícolas Zuccardi e Tupungato
• City Tour não golfistas
• Taxas locais, organização do Torneio e Almoço golfista e não golfista e premiação do torneio.
Não incluso: alimentação não prevista no programa e caddie.

Valor pacote terrestre em apartamento duplo:
R$ 6.380,00 1 golfista + 1 não golfista
R$ 7.220,00 2 golfistas:
Aereo Bloqueio GOL:
G37486 - 19OCT GRUMDZ 1105 1400
G37487 - 22OCT MDZGRU 1440 1900
US$ 490,00 por pessoa
Consulte nossas opções de pagamento. Vagas limitadas, reservas mediante consulta.

Maiores informações e Reservas através do e-mail:
malucescon@teamtoursbrasil.com ou pelo telefone: 11 9 9982 5555

Teamtours Incentivo & Turismo,
Rua Wisard 192 / 501, Vila Madalena, 05434-000, Sao Paulo
Tel. +55 11 3230 6958 - Skype: Teamtoursbrasil - Email: info@teamtoursbrasil.com

