
Hero	Wor ld 	Chal lenge 	 	

Na s sau 	 -	B a h ama s 	

02/12	a 	11/12/2019	



Nossa Experiência 
Você já pensou em assistir o Tiger Woods jogar  

pessoalmente? 

 
Se hospedar em hotéis fantásticos, jogar golfe nos  

campos mais espetaculares, ter experiências  

gastronômicas incríveis e de quebra estar próximo ao  

maior ídolo do golfe? 

 
A GolfExp leva você para vivenciar esta experiência!  

Você não pode perder esta oportunidade! 

Veja a nossa programação. 



PROGRAMAÇÃO 
Dia 1 - 02/12 - Guarulhos - Nassau - dia livre  

Dia 02 - 03/12 - Jogo de Golfe - Royal Blue  

Dia 03 - 04/12 - Torneio Tiger Woods 

Dia 04 - 05/12 - Jogo de Golfe - Ocean Club 
Dia 05 - 06/12 - City Tour em Nassau, com guia que  

fala espanhol, e reserva no restaurante Graycliff  

(pagamento no local) 

Dia 06 - 07/12 - Final do Torneio Tiger Woods  

Dia 07 - 08/12 -  Ida para Miami 

Dia 08 - 09/12 - Dia Livre em Miami 
Dia 09 - 10/12 - Jogo de Golfe - Trump National  

Dia 10 - 11/12 - Dia Livre e Retorno ao Brasil 



Experiências Inclusas 
- Hero World Challenge* 
 
Este torneio acontece todo ano durante o mês de dezembro,  
organizado e idealizado pelo próprio Tiger Woods tem como  

propósito ajudar a Tiger Woods Foundation. 

Atualmente são 18 profissionais de altíssimo nível do esporte  
competindo pela conquista do Torneio! 

Sem dúvida uma chance única de assistir de perto os melhores  
entre os melhores do mundo do golfe, inclusive ele: Tiger  

Woods! 

 
*Ingresso para assistir 2 dias da competição  
Transporte ida e volta para o evento. 



Experiências Inclusas 
- CITY TOUR PRIVADO EM NASSAU 
- GRAYCLIFF RESTAURANT* 
 
Famoso por sua adega o restaurante Graycliff fica em uma  

mansão datada de 1726, uma construção belíssima que  
também abriga um charmoso hotel. Decorado com móveis,  
tapetes e objetos da época é um convite a uma charmosa e  

requintada viagem no tempo! 

Uma experiência única de sensações e sabores! 
 
*transporte ida e volta ao local, pagamento no local  
conforme consumo individual. 



Experiências Inclusas 
- JOGOS DE GOLFE NOS MELHORES CAMPOS DE NASSAU E  
MIAMI. 

- OCEAN GOLF CLUB - campo projetado por Tim Weiskopt  
oferece todos os elementos para uma rodada perfeita! 

-  GREEN FEE CART compartilhado 



Experiências Inclusas 
- JOGOS DE GOLFE NOS MELHORES CAMPOS DE NASSAU E MIAMI. 

- ROYAL BLUE GOLF CLUB - Venha desafiar o famoso buraco 16 do Campo Royal  
Bluee 

-  GREEN FEE CART compartilhado 



Experiências Inclusas 
- JOGOS DE GOLFE NOS MELHORES CAMPOS DE NASSAU  
E MIAMI. 

- TRUMP NATIONAL - Há uma razão para o sul da Flórida  
ser sinônimo de golfe. Essa razão é Trump National Doral  

Golf Club, em Miami. Primeiro abrindo suas portas em  

1962. 

GREEN FEE CART compartilhado 



Serviços Inclusos 
TRASLADO 
Nassau: aeroporto - hotel - aeroporto  

Miami: aeroporto - hotel - aeroporto 
 

HOSPEDAGEM 
Nassau - HOTEL GRAND HYATT BAHA MAR - em apto duplo, de 02/12 a  

08/12, sem café da manhã - 06 diárias 

Miami - HOTEL TRUMP NATIONAL DORAL MIAMI  em apto duplo, de  

08/12 a 11/12, com café da manhã - 03 diárias 

Resort Fee e impostos. 
 

SEGURO VIAGEM - válido de 02/12 à 12/12 - cobertura de US$60.000,00 
 

ACOMPANHAMENTO durante toda a viagem. 
GUIA que fala ESPANHOL durante City Tour Privado em Nassau 



Investimento 
PARTE TERRESTRE: 
US$ 5.980,00* - casal sendo 01 golfista - fechando até 30/09  
pagamento parcelado em 8x. 
 

PARTE AÉREA - sugestão: 
US$ 1.241,00* + 212,00 - taxas econômica - valor por pessoa 

 
Por ser uma negociação para o grupo up grade com milhas ou  

USD não serão permitidos. O valor acima é válido para os dias  

e horários pré-definidos 

Caso queira personalizar seu roteiro entre em contato que  
poderemos ajudar. 
 

*valores sujeitos a alterações 



Aéreos 
IDA 
Dia 02/12 - AA0906 Guarulhos 00h30 - Miami 06h40 -  

apresentação no aeroporto de GRU 01/12 a noite  

AA4590 Miami 08h57 - Nassau 09h58 
 

NASSAU - MIAMI 
Dia 08/12 - AA4433 - Nassau 14h13 - Miami 15h21 
 

VOLTA 
Dia 11/12 - AA0929 - Miami 20h15 - Guarulhos 06h40  

dia 12/12 

-  Voo em classe econômica 
-  American Airlines 



Furacão Dorian e Nassau 
A Ilha de Nassau não foi afetada pela passagem do  
Furacão Dorian, a ilha está intacta e todas sua  
infraestrutura está preservada. 
 
Essa é um excelente oportunidade de ajudarmos o  
povo local  e o País se reerguer deste desastre  
natural. 
 
Vamos fazer a nossa parte ajudando o turismo de  
Bahamas! 



Re se r v a s 	 e 	I n fo rmações 	

pe lo 	wha t s app 	 	
(19)	9 9799 - 8480 	

e-mai l : 	
	
conta to@gol fexp . com.br 	



HOTEL GRAND HYATT BAHA MAR -  
NASSAU 

HOTEL TRUMP NATIONAL DORAL  
MIAMI 

RESTAURANTE GRAYCLIFF PARADISE ISLAND 

TORNEIO TIGER WOOD INVITATION 



CAMPO DE GOLFE OCEAN CLUB 

Campo projetado por Tim Weiskopt  
oferece todos os elementos para uma 

rodada perfeita! 



CAMPO DE GOLFE ROYAL BLUE 

Venha desafiar o famoso buraco 16 do  
Campo Royal Bluee 


