
 

 

 

 
 
 
Estimado Associado, 
 
A Direção do The Silver Coast Golf Club e o Dolce by Wyndham CampoReal Lisboa desejam-
lhe as boas vindas. 
 
É uma honra recebê-lo como associado e esperamos corresponder às suas expectativas 
proporcionando uma experiência de golfe fantástica.  

 
Nas páginas seguintes poderá encontrar uma série de incentivos que poderá usufruir até ao final 
do ano de 2021 fazendo com que a sua experiência no nosso Resort seja inesquecível. 
 
Com os nossos melhores cumprimentos, 
 
 
Hugo Amaral 
Vice-Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Renovações: 

 
Todos os associados atuais que renovarem a sua inscrição anual integralmente até 31 de Janeiro 
de 2021 beneficiarão de: 

• 15% Desconto (20% para Residentes)  
• 4 Vouchers de green fee de 18 buracos 
• Oferta do cartão Inter-Campos 2021 – CNIG – quando aplicável 

 
As renovações realizadas depois de 1 de Fevereiro de 2021 beneficiarão de: 

• 1 Voucher de green fee de 18 buracos 
• Oferta do cartão Inter-Campos 2021 – CNIG – quando aplicável 

 
Novos Associados: 

 
Os novos associados anuais que se inscreverem até 31 de Janeiro de 2021 beneficiarão de: 

• 10% Desconto 
• 1 Voucher de green fee de 18 buracos 
• Oferta do cartão Inter-Campos 2021 – CNIG – quando aplicável 

 
Os novos associados anuais inscritos depois de 1 de Fevereiro de 2021 beneficiarão de: 

• 1 Voucher de green fee de 18 buracos 
• Oferta do cartão Inter-Campos 2021 – CNIG – quando aplicável 

 
“Get a member”: 

 
Todos os Associados Anuais que trouxerem um novo membro beneficiarão ainda de: 

• 3 Vouchers de green fees de 18 buracos 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Benefícios Gerais: 

 

• Gestão de Handicap (caso procedam à inscrição na Federação Portuguesa de Golfe) 
• Local para depósito de sacos de tacos (mediante disponibilidade); 
• Tee times preferenciais das 8h00 às 9h00, durante o fim-de-semana, com 

obrigatoriedade de marcação com o máximo de 72h de antecedência; em dias de 
torneios ou eventos de operadores turísticos dependerá apenas do tipo de organização 
do evento (exemplo: não compatível com modelo shot-gun); 

• Oferta de 12 cestos de bolas (1 cesto por mês); 
• Desconto especial no valor das fichas de treino: 

o 1 Cesto de 50 bolas - 3,00€ (PVP 5,00€) 
o 5 Cestos de 50 bolas - 15,00€ (PVP 20,00€) 
o 10 Cestos de 50 bolas - 25,00€ (PVP 35,00€) 

• 20% Desconto em todos os artigos na loja de golf (exceto promoções e preços especiais 
de sócio); 

• Preço especial de Buggy por 25,00€ durante a semana e fim-de-semana (PVP 40,00€); 
• Preço especial no aluguer de set de tacos por 25,00€ (PVP 40,00€); 
• 10% Desconto no restaurante Garden Terrace para associados, cônjuge e filhos (exceto 

promoções ou sugestões do dia);  
• 10% Desconto em alojamento no Hotel Dolce by Windham CampoReal Lisboa sobre a 

BAR (Best Available Rate) para associados, cônjuge e filhos; 
• 10% Desconto em alojamento nos Hotéis DHM sobre a BAR (Best Available Rate) para 

associados, cônjuge e filhos;  
• 25% Desconto no campo de ténis para associados, cônjuge e filhos;  
• Acesso gratuito à Piscina Sunset para associados, cônjuge e filhos mediante 

disponibilidade. Não são disponibilizadas toalhas;  
• Acesso ao Ginásio do Dolce by Wyndham CampoReal Lisboa mediante o pagamento 

extra de 200,00€ por titular de membership ou 250,00€ por casal (estes valores são fixos 
e o acesso é pessoal e intransmissível);  

• Cortesia de Green Fee no campo de golfe Montado Golf Resort & Quinta do Vale. 
Condições:  

o Não aplicável em torneios 
o Marcações sujeitas a disponibilidade 
o Este benefício é pessoal e intransmissível 

• 10% Desconto na loja de golf e club house do Montado Golf Resort e Quinta do Vale. 
• Preços preferenciais em vários campos de golfe  
• Wyndham Rewards – Veja os benefícios no seguinte link: 

https://www.wyndhamhotels.com/pt-br/wyndham-rewards/how-it-
works?ICID=IN%3AWR%3A20190408%3ANTLE4%3AHOWITWORKS%3ANA%3ANA 
 

Membros Semanais: 

• Green Fees aos fins-de-semana e/ou feriados têm o custo de 20,00€ por pessoa 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
Buggy Anual: 

• O subscritor não poderá ceder o uso a terceiros (buggy é pessoal e intransmissível); 
• O veículo só poderá ser conduzido por maiores de 18 anos e portadores de título de 

condução de ligeiros; 
• É da responsabilidade do subscritor, qualquer dano infligido ao veículo durante o jogo;  
• O uso de buggy está sujeito a disponibilidade. Recomendamos a reserva do mesmo com 

antecedência; 
• Apenas o subscritor poderá fazer o levantamento e condução do buggy; 
• O buggy apenas poderá ser utilizado para uma volta de 18 buracos por dia; 
• O buggy só poderá ser usado no perímetro do campo de golfe e deverá respeitar as 

regras em vigor (Ex: regra 90º graus, apenas nos caminhos); 
• A subscrição do buggy só poderá ser feita por um associado do The Silver Coast Golf 

Club. 
 
CNIG: 

• O cartão CNIG é emitido pela entidade Conselho Nacional da Indústria de Golfe e a The 
Silver Coast Golf Club, não é responsável pelas condições nele implícito; 

• O cartão do CNIG será oferecido em inscrições anuais, a todos jogadores federados e 
associados a um clube de golfe (valor de quota superior a 500€/ano); 

 

Vouchers de Green Fee: 

• Os vouchers só poderão ser usados por convidados do Associado; 
• O convidado deverá estar acompanhado pelo Associado;  
• Os vouchers não poderão ser usados em torneios; 
• A utilização dos vouchers está sujeita a disponibilidade. 

Observações:  

• O Associado só poderá usufruir de todas as vantagens dentro do prazo de validade da 
sua inscrição que pressupõe estar atualizada.  

• O The Silver Coast Golf Club e o Dolce by Wyndham CampoReal Lisboa não se 
responsabilizam por objetos deixados à sua guarda em caso de furto ou dano dentro das 
suas instalações, campo de golfe ou estacionamentos. 

 

Modalidades de pagamento de Memberships Anuais: 

• 10% Agravamento caso o pagamento seja efetuado em 2 vezes 
• 20% Agravamento caso o pagamento seja efetuado em 12 vezes 
• O associado deverá autorizar o débito em cartão de crédito (para este efeito o cliente 

assina um documento próprio disponível na Receção do Golfe).  
• O associado deverá pagar a sua prestação mensal até ao dia 08 de cada mês, caso não 

o faça será debitado automaticamente o seu cartão de crédito no dia 09 de cada mês. 
IBAN para transferência: PT50.0033.0000.45505223165.05 
NIB: 0033.0000.45505223165.05 
Nome: The Silver Coast Golf Club 

• E-mail para envio de comprovativo – camporeal.golf@dolce.com 
 
 
 
 
 



 

 

Valores dos memberships:  

 

Descrição Membership Fee Valor 

Associado Anual 990 € 

Associado Mensal (30=7) – Proprietários Não Residentes 420 € 

Associado Mensal (35=7) + Acesso ao cartão CNIG – Proprietários Não Residentes 500 € 

Associado Dias de Semana (anual) 730 € 

Associado Anual Casal / Parente 1º Grau 1560 € 

Associado Casal ou Parente 1º Grau Dias de Semana 1030 € 

Associado Anual Casal ou Parente 1º Grau + parente 1º grau 1560 € + 350 € por pessoa 

Associado Anual Júnior (Até aos 12 anos) Grátis 

Associado Anual Júnior (dos 13 aos 21 anos) 200 € 

Buggy Anual (valor não sujeito a desconto) 600 € 

 

 

 

 

Vouchers pré-comprados: 
 

Descrição Valor Vouchers 

Pack 20 Vouchers (1 Green Fee 18 Buracos cada um) + Acesso ao cartão CNIG* 500 € 

Pack 10 Vouchers (1 Green Fee 18 Buracos cada um)* 250 € 

Pack 2 Vouchers (2 Green Fee 18 Buracos) + Gestão de Handicap* 100 € 

 

* Os vouchers são pessoais e intransmissíveis; válidos até 31 de Dezembro de 2021. Não poderão ser utilizados em 

torneios exceto os organizados pela The Silver Coast Golf Club. Após esgotar os vouchers, poderá adquirir novos packs 

de Vouchers ou comprar green fees avulso (25 € por green fee). A compra destes vouchers não trará os benefícios gerais 

associados ao Membership da The Silver Coast Golf Club, inclusivamente o direito de participação nas Assembleias 

Gerais, podendo no entanto beneficiar da gestão de handicap pela The Silver Coast Golf Club. 

 
 
Assinatura:_______________________________________________ Data: ____________  


