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Comunicado de Imprensa 

Tailândia patrocina o primeiro Benfica  

Corporate Club Golf Cup 
A Autoridade de Turismo da Tailândia vai patrocinar o primeiro torneio do Benfica Corporate 

Club Golf Cup 2014 que decorre em nove etapas, durante o mês de maio, no Championship 

Course  da Aroeira.  

As equipas serão constituidas por dois jogadores, seleccionados entre as empresas corporate 

com as quais o Sport Lisboa e Benfica se relaciona,  que competirão no formato Texas 

Scramble Modificado. Os vencedores ganharão uma viagem à Tailândia que está a ser 

cuidadosamente organizada pela Autoridade de Turismo da Tailândia. 

Todos os jogadores, familiares e amigos poderão acompanhar os vencedores à viagem à 

Tailândia, que decorrerá no mês de dezembro, em Banguecoque e Hua Hin.   

Atualmente existem cerca de 200 campos de golfe na Tailândia, a maioria dos quais nos 

destinos turísticos mais populares, como é o caso de Hua Hin, considerada a meca do Golfe do 

“País dos Sorrisos”, por ter alguns dos melhores campos de Golfe da Ásia. 

Muitos destes campos foram desenhados por jogadores famosos como Jack Nicklaus, Pete Dye 

e Nick Faldo, sendo considerados modernos, desafiantes do ponto de vista topográfico, e com 

condições técnicas (como sistemas de drenagem de àgua) excecionais.  

Em agosto e setembro de 2014, a Autoridade de Turismo da Tailândia organiza o 13º Festival 

de Golfe em Hua Hin e Cha-am. Este festival, que acontece todos os anos na mesma altura, 

decorre em onze campos magníficos e é considerado um dos maiores eventos mundiais da 

modalidade. 

O golfe é praticado na Tailândia desde o início do século passado, e é uma das apostas 

turisticas mais fortes do destino. 
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