
 

Sao Paulo, 08.09.2021 

 

Teamtours Incentivo & Turismo,  

Rua Wisard 192 / 501, Vila Madalena, 05434-000, Sao Paulo 

Tel. +55 11 3230 6958 - Skype: Teamtoursbrasil - Email: info@teamtoursbrasil.com  

 

Rio de Janeiro  

Grand Hyatt Hotel Rio de Janeiro***** 
3 noites em Grand room Duplo, com café da manhã  

3x greenfee 18-buracos no Itanhangá GC, Gávea GCC e Campo Olímpico  

R$ 2.650,00 / por pessoa em apartamento duplo   
 
Não validas para período de férias e feriados nacionais. 

Acomodações: 

    

Grand Hyatt Rio de Janeiro https://www.hyatt.com/pt-PT/hotel/brazil/grand-hyatt-rio-de-janeiro/riogh  
O 5 estrelas Grand Hyatt Hotel está localizado em uma área com cenário exuberante, em frente à praia da 
Barra, imerso na natureza nativa da Reserva. Com fácil acesso às praias de Grumari e Prainha, e a poucos 
minutos dos principais shoppings da região da Barra da Tijuca. Sua arquitetura contemporânea e design 
sustentável mesclam o conforto e os serviços de luxo com a informalidade de um resort na praia. Conta ainda 
com Piscina, vários restaurantes, lounge bar, SPA e apartamentos com lindas vistas para o mar ou a lagoa. 
 
Golfclubs 

    

Gávea Golf & Country Club  http://www.gaveagolfclub.com.br 
Um dos campos mais tradicionais do Brasil. Os nove primeiros buracos ficam entre a Pedra da Gávea e a floresta 
da Tijuca com vistas maravilhosas do campo para o oceano e os últimos 9 buracos em San Conrado tem um 
percurso plano, diferente dos primeiros, dando a impressão de se jogar em dois diferentes campos.  
https://golf-brazil.com/rio-de-janeiro/gavea-golf-country-club/  
 
Campo Olímpico http://www.campoolimpico.com.br 
Campo desenhado por Gil Hanse especialmente para sediar os jogos Olímpicos, o campo se encontra em 
excelentes condições. Devido aos ventos da região assim como a proximidade do oceano tem-se a impressão de 
estar jogando em um campo tipo “ Links “. O desafio do campo Olímpico está no seus greens, só jogando para 
entender a dificuldade de se conseguir um bom score.  
https://golf-brazil.com/rio-de-janeiro/olympic-golf-course-gil-hanse/  
 
Itanhangá Golf Club http://itanhanga.com.br 
De acordo com a revista American Golf Digest, Itanhangá GC é um dos melhores do Brasil, sendo também um 
dos únicos com 27 buracos no estado. Em uma localização privilegiada próxima a floresta da Tijuca e que recebe 
constante brisa do oceano proporcionando uma temperatura mais amena que a média do Rio.  
https://golf-brazil.com/rio-de-janeiro/itanhanga-golf-club/  
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