
um programa



"As crianças não gostam disso, é para adultos"

Quantas vezes já ouvimos?

"O golf é uma seca"

"Os meus amigos não jogam"
"Demora-se muito tempo a aprender"



No meio de um jogo debatemos ser

um desporto tão entusiasmante e

que era estranho não haverem

muitas pessoas mais novas a

vibrarem como nós. Percebemos

perfeitamente o porquê, o início

pode ser um pouco doloroso, e a

parte da técnica pode ser um

bocado cansativa. 

aqui Não partilhamos da mesma opinião!
O meu nome é Francisco Padrela,

tenho 22 anos e recentemente

voltei a jogar golfe. Não jogava

desde os meus 10 anos e bastou

fazer uns putt's para ficar um

"viciado". Rapidamente eu e o meu

grupo de amigos passámos a ir

regularmente jogar golfe.



Golf Summer CAMPERS, A semana mais épica do Verão para os mais novos

Foi então que, fundado na crença de que a experiência do golfe vai muito mais

para além do “swing”, que no ambiente certo este desporto é vibrante para

qualquer criança, e com o objetivo de criar memórias inesquecíveis num campo

cujos valores incluem a amizade, maturidade e respeito,

 

surgiram os campos de férias 



agenda

o nosso objetivo 
Perfil dos campers e datas
Um típico dia connosco
atividades
Alojamento
alimentação e supervisão
Covid-19
Programa da semana
REsumo preço e descontos
marcas associadas
contactos



o Tee To Green é o campo de férias que pretende passar a cultura do

desporto aos mais novos. Através de uma junção única de diversão e

técnica será possível desfrutar ao máximo estes desportos pelos qual

somos apaixonados. 

Com o apoio de profissionais, animadores e restante staff, temos um

forte e sério compromisso na procura de melhorar diariamente, dando

sempre o máximo para que consigamos exceder expectativas e, através

da diversão e criatividade, contamos desenvolver a confiança,

maturidade, respeito e outros skills em cada um dos nossos campers,

para que saiam mais preparados para a vida dentro e fora do campo. 

O que queremos



Rapaz ou Rapariga

Idades recomendadas: 
campers tee: 09-13 anos 
campers green: 14-16 Anos

A quem se
destina?

*Todos os campos estão sujeitos a um número mínimo de 15 inscritos

Com ou sem experiência no golfe 

Disponibilidade na semana*: 

S₁: 12 – 16 julho 

S₂: 19 – 23 julho

S₃: 26 – 30 julho (suspensA)

S₄: 02 - 06 Agosto (suspensa)



descrição 
dos dias

Por volta das 9h temos um treino para melhorar a técnica, a forma física e o poder mental. Com muita

diversão à mistura, o nosso camper vai participar em diversas atividades e mini jogos que, quase sem

dar conta, irá desenvolver as técnicas de chipping, bunker & Putt.

a seguir, temos uma atividade ao ar livre, que tanto pode ser em equipa, como individual.

Independentemente do jogo, para nós o importante é que os campers cresçam e se divirtam.

Para ter forças nas atividades da tarde, uma refeição completa irá ser servida ao ar livre. Depois do

descanso, quando o sol estiver menos forte: 

a) vamos para o campo para jogar 9 buracos, quer seja no jamor ou fora! 

b) vamos experimentar outra  atividade (ex: padel, canoagem, footgolfe e arborismo)!

Depois do jantar, existe sempre uma atividade de entretenimento pensada ao pormenor (e com algumas

surpresas…!). Antes de deitar fazemos o balanço do dia e estabelecemos objetivos para o dia seguinte.



treinos de golfe: adequados a cada um dos nossos campers, de acordo com a sua
experiência, habilidade e motivação. Temos connosco treinadores certificados com o grau 1
e 2, bem como as ferramentas mais sofisticadas para a análise de desempenho, fornecidas
pela Escola Nacional de Golfe. Todos estes recursos vão contribuir para o
desenvolvimento de competências técnicas, físicas, táticas, sociais e psicológicas do Golfe. 

FootGolf e Pitch and putt: com o golfe aldeia dos capuchos vamos ter duas atividades: um
mini torneio pich and putt (golfe) e uma aula de footgolfe, esta é uma das modalidades do
Clube Novo Banco, que tem cativado muitos portugueses troca a bola de golfe por uma bola
de futebol.  

Atividades



Arborismo: O arborismo é uma experiência de aventura ao ar livre inigualável. Cheia de
adrenalina, leva as pessoas para fora da sua zona de conforto e é uma ótima atividade
outdoor para pequenos e grandes aventureiros. Os circuitos de arborismo do Adventure Park
desafiam a coragem, equilíbrio e coordenação .

canoagem: ATIVIDADE OUTDOOR QUE PRIVILEGIA A ENTREAJUDA, A COORDENAÇÃO DE MOVIMENTOS E O
DIÁLOGO ENTRE AS EQUIPAS. São constituídas várias duplas por embarcação, realizando todas
o mesmo percurso, obrigando a uma rotação constante, em que a atenção, a disciplina e a
coordenação definirão as duplas vencedoras.

Atividades



jogos de golfe à tarde: Por sabermos que o golfe pode ser cansativo, e que não é qualquer
criança que, no primeiro dia, está disposta a ir para o campo fazer 9 buracos, temos sempre a
opção de fazerem jogos mais curtos: para nós o importante é que se divirtam e que gostem de
estar no campo.

aula de Padel: A parceria realizada com a Ceto padel vai nos dar a hipótese de durante a
semana ter uma aula com um profissional que nos vai ajudar a melhorar-nos no jogo deste
desporto tão empolgante!

Jogos com animadores: contamos ainda com um grupo fantástico de animadores que irão
garantir a animação entre atividades! A nossa equipa conta com experientes monitores de
campos de férias, que estão bem preparados para que não haja tempos mortos!

Atividades



Condições dos quartos: Quartos duplos e triplos, Ar condicionado,

Casa de banho privativa, Secador de cabelo, Televisão, e Wi-Fi gratuito

Outras comodidades: campo de ténis e piscinas interiores e exteriores 

Hotel Amazônia, por já ter sido a casa da nossa seleção portuguesa de

futebol na caminhada do Euro 2004 e receber todos os anos equipas de

rugby, futsal e ciclismo, está habituado a servir clientes do desporto,

assegurando as condições necessárias para as melhores performances.

Alojamento



Alimentação

A segurança e bem-estar dos nossos campers é uma prioridade para nós, por isso contamos
com uma supervisão 24/7 por parte de animadores experientes e habituados a lidar com
jovens de todas as idades. Comprovadas em campos de férias, ATL's e outras atividades já
feitas em que tiveram um papel igual ou semelhante.

Uma boa alimentação é essencial e prioritária para o melhor funcionamento do nosso campo. 
Os nossos campers receberão diariamente refeições deliciosas. Ainda no que toca a
restrições alimentares, pedimos que as indique na inscrição, onde encontrará uma secção
indicada para tal. 

Supervisão



Covid-19 medidas logísticASNão ignoramos as restrições e
sugestões da dgs para a realização
de campos de férias. O facto do golfe
ser um desporto seguro devido ao
facto de forçar o distanciamento
social, não nos descansa por isso
temos algumas medidas que irão
vigorar ao longo do campo de férias
para que o bicho não apareça. 

Oferta Teste à entrada e máscaras ao longo do campo
Medição de temperatura no início do dia
Distanciamento nas refeições
Distanciamento durante os treinos de dois tacos
Desinfeção de superfícies e áreas comuns
Lavagem constante das mãos 
Normas e recomendações do IPDJ e da DGS para os campos de férias



Programa
S E G U N D A T E R Ç A Q U A R T A Q U I N T A

A T I V I D A D E  D A
T A R D E  2

( O P C I O N A L )

A T I V I D A D E
D A  N O I T E

S E X T A

Jogo sobre
Tema do dia

Jogo Especial
animadores

Golfe: o início
(Jamor)

AUla de Padel
(oeiras)

Arborismo

Treino de
golfe

Treino de
golfe

Treino de
golfe

Jogo de Golfe
(Jamor)

Jogo de golfe
(Estoril)

Footgolf

jogo de golfe
(Jamor)

Jogo sobre
Tema do dia

Jogo sobre
Tema do dia

PiscinaTorneio pitch&putt
(Capuchos)

Atividade surpresa
e jogo noturno final

Chegada dos campers  M A N H Ã  1

*as atividades  poderão ser alteradas por motivos de força maior, como a falta de um número mínimo de inscritos

A T I V I D A D E
D A  T A R D E  1

Jogo de
futebol

Jogos
tradicionais

Peddy
paper

jogoS quebra gelo

Treino de
golfe

M A N H Ã  2
( O P C I O N A L )

Canoagem

Atividade final



Opção Alojamento completo durante os 5 dias/4 noites num hotel de 4*
24/7 supervisão por parte de um staff experiente e divertido
12+ horas de treinos com profissionais de golfe certificados
greenfees num total de 3 campos diferentes
Aulas de padel e footgolfe
Atividade de futebol, arborismo, canoagem e piscina
medidas de proteção contra Covid-19 
materiais necessários para as atividades
Seguro de acidentes durante o campo de férias 

RESUMO da nossa oferta:
 



100% Camper

inclui Alojamento todos os dias
no hotel, com pequeno-almoço
continental, almoço, jantar e
ainda atividades da noite
organizadas pelos animadores.

Apenas golfe

Horário dos dias: 08:30 - 13:00

está nos treinos com a
Escola Nacional de Golfe,
onde terá a companhia dos
outros campers durante as
manhãs. 

Durmo em casa

Horário dos dias: 8:30 - 18:00

passa connosco a semana,
mas dorme em casa todos os
dias, no final das atividades
diurnas. com almoço e lanche
(+50 eur).

Opções de programa

Opção apenas dormir na última noite +40EurDesconto de 10% na segunda inscrição

425 eur 245 eur 140 eur



Email: teetogreen         golfsummercamp.com
Pré-inscrição:  www.golfsummercamp.com

 

Contactos

Os espaços são limitados e enchem-se rapidamente por isso, por favor reserve quanto antes para evitar perder a vaga!
(no caso de voltarmos para isolamento comunitário, garantimos reembolso do dinheiro)

https://www.golfsummercamp.com/


Marcas associadas:


