3º Aberto de Fradissimo
De 07 a 09 de Junho 2019
Venha se divertir conosco no torneio mais esperado do ano, no mais charmoso campo do litoral
brasileiro banhado pelas lindas praias de Angra dos Reis. Traga sua família e aproveite a melhor
estação do ano para fazer as mais belas tacadas!
O 3º Aberto de Golfe Fradissímo contará com as seguintes categorias:
Damas Scratch e categoria única (stableford),
Cavalheiros Scratch e categorias até 14.1; 14.2 - 22.1; 22.2 -29.3. (stableford),
EQUIPES (3 jogadores formam a sua equipe para concorrer) - categoria única (stableford),
CATEGORIA ESPECIAL - para alegria dos principiantes e jogadores que nao estao Federados
CBG teremos categoria única e também estao bem vindos os jogadores mais novos para torneio
Infantil (6 buracos, categoria única).
O torneio também terá o desafio de Nearest to the Pin e Longest Drive medido pelo TRACK
MAN. A Cerveja Pivečko premiará 1 (um) ano de cerveja para quem acertar o Hole in One em
qualquer buraco!
PROGRAMAÇÃO:
Dia 07 de junho – Sexta-feira
Dia livre - Treino incluso + a tarde possibilidade de aulas gratuitas com TRACK MAN oferecido
pelo Academia de Golfe de Campinas (com reserva antecipada).
20:00 - Cocktail de Boas Vindas com música ao vivo no Bar das Piscinas do FRAD.E com
sorteio de prêmios
Dia 08 de junho - Sábado
07:30 – Início das saídas – após o jogo degustação de chopp Pivečko no „19“
20:00 - Jantar de Premiação no FRADÍSSIMO HOTEL com sorteio de mais prêmios.

Dia 09 de junho - Domingo
Dia Livre
Opcionais - Golfe com green fee GRATUITO e Passeio de catamarã.
Hospedes do Fradíssimo Hotel e Pousada Rio Bracuhy terão late check out gratuito até as 17h.
Para familiares e amigos que não vão participar das atividades no campo de golfe, o complexo
Frade oferece os mais diversos tipos de entreterimento, tais como:
Caminhada ecológica – Conheça as belezas do Frade, sua exuberante cachoeira, riquíssima
fauna e flora.
Passeios de barco – Visite as ilhas paradisíacas de prais sem onda e água quente.
Day use no Club Marea – Instalado no Hotel Fasano o Marea Club oferece SPA, Piscina e uma
refeição nos restaurantes do hotel em seu programa de day use.
Passeio de bicicleta – Respire o ar fresco da floresta e circule em meio aos canais do Frade
fazendo um revigorante passeio de bicicleta até a cachoeira ou à praia.
Carrinho de golfe – Se você prefere um pouco mais de comodidade alugue um carrinho de Golf
e conheça toda essa maravilhosa propriedade sem fazer qualquer esforço.
Visita ao Centro Histórico de Paraty – Localizada a cerca de 1h do Frade Paraty é uma das
cidades que recebe turistas no Brasil com sua linda arquitetura herdada do Brasil colonia.

Não perca essa tacada

