
                                               

 

Comunicado de Imprensa 

 

 Torneios do Clube de Golfe do Benfica chegam ao fim com 

viagem à Tailândia 

A Autoridade de Turismo da Tailândia foi o principal patrocinador dos torneios 

Corporate Golf Cup e Ordem de Mérito de 2016 do Clube de Golfe do Benfica, que 

contaram com 12 torneios em Portugal e terminaram a 2 de julho e 10 de setembro, 

respetivamente, com cerimónias de entrega de prémios no Estádio da Luz. 

Nuno Rocha dos Santos e Romauld Le Bellec, da equipa MAXCOM, foram os grandes 

vencedores entre as 120 equipas de empresas que disputaram a Benfica Corporate Golf 

Cup. A prova foi disputada em três eliminatórias no Aroeira I e a final, que contou com 

40 equipas, realizou-se no Aroeira II. 

Na Ordem de Mérito, disputada em oito provas, entre 30 de janeiro e 10 de setembro, 

foi Denis Frojmowicz o vencedor Net Geral. 

Durante as cerimónias de entregas de prémios os três vencedores receberam uma 

viagem a Tailândia que inclui Banguecoque, Ayutthaya e Koh Samui. A viagem, aberta 

a todos os sócios do clube, assim como às suas famílias e amigos, decorrerá entre 23 

de setembro e 1 de outubro. 

Nos dias 28 e 29 de setembro, os jogadores de golfe terão a oportunidade de competir 

entre si num dos melhores campos de golfe da Asia, o Santinuri Beach Resort Golf and 

Spa, em Koh Samui. 

O clima, a hospitalidade, a excelente oferta hoteleira e a boa relação qualidade-preço, 

tornam a Tailândia muito atrativa para quem quer jogar a modalidade num ambiente 

único que mistura o verde dos campos com a beleza das praias do sul do Reino do Sião. 

 

  



Para mais informações contactar o gabinete de imprensa da Autoridade de Turismo da Tailândia: 

 

Isa Martins / isa.martins@jervispereira.pt / 21 391 66 00 / 93 604 09 04 

Sara Clara / sara.clara@jervispereira.pt / 21 391 66 01 / 93 781 44 30 

www.jervispereira.pt 
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