PROGRAMA
SÁBADO, 27 OUT.

Transfere do Aeroporto de Faro para o hotel em carro privado com motorista.
Registo na recepção para o torneio.
Cocktail de boas-vindas para todos os participantes e acompanhantes.

DOMINGO, 28 OUT.

Competição Fourball Team Medal Texas Scramble no campo Quinta do Lago Norte
Cocktail & Jantar de boas-vindas.

SEGUNDA-FEIRA, 29 OUT.

Competição “Three Clubs and a Putter” no campo Vale do Lobo Royal

TERÇA-FEIRA 30 OUT.

Competição Fourball Better Ball Stableford (equipas de 2 jogadores) no campo de golfe Monte Rei.

QUARTA-FEIRA, 31 OUT.

Dia Livre com a possibilidade de relaxar ou desfrutar de outros campos de golfe.

QUINTA-FEIRA, 1 NOV.

Primeira volta de golfe Single Stableford do torneio no campo Quinta do Lago Laranjal
Cocktail
Jantar no restaurante Brisa do Mar com música ao vivo.

SEXTA-FEIRA, 2 NOV.

Segunda e última volta de golfe do torneio Single Stableford no campo Quinta do Lago Sul,
finalizando com um cocktail champagne no buraco 18.
Cocktail & Jantar de Gala com entrega de prémios (dress code: dark elegant)

SÁBADO, 3 NOV.

Transfere para o aeroporto de Faro em carro privado com motorista.

HANDICAP
O handicap máximo permitido será de 28 para os homens e de 36 para as senhoras. Jogadores com um handicap superior poderão
participar sendo-lhes atribuído o handicap máximo permitido, para mais informação queira por favor contactar o nosso
departamento comercial.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE RESERVA
Os preços apresentados são por pessoa/golfista, com base em quarto Clássico Lado Lagoa (quartos Premium e Suites estão
disponíveis a pedido), incluindo pequeno-almoço champanhe, o programa do torneio, acima apresentado, e um carro de aluguer
(grupo B) por quarto. Não haverá lugar a qualquer troca ou devolução de serviços não utilizados pelo cliente, que esteja incluído no
pacote. O hotel reserva-se o direito de alterar o programa sem aviso prévio. Política de cancelamento devido a mau tempo : Na
eventualidade de mau tempo que resulte no encerramento do campo de golfe, os green fees serão creditados no valor de 90 euros
(por volta e por pessoa). É da inteira responsabilidade do director do campo de golfe a decisão e encerramento do mesmo e
respectiva atribuição de créditos e reembolsos.
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