
 
 

Winner’s Cup 2022 
 

9 e 10 de abril 
 
 

PERGUNTAS FREQUENTES 

 
ACOMODAÇÃO 

 

- Qual o tipo de acomodação que está incluído?  
O tipo de acomodação que está incluído é um apartamento com dois 
quartos e cozinha equipada. 

 
- Quais são as datas para as noites complementares? 

Cada vencedor pode usufruir de 2 noites complementares durante a 
competição. Assim sendo, as noites complementares devem ser utilizadas 
entre os dias 8 e 10 de abril de 2022. 

 
- Qual o preço de cada noite extra? 

O preço de cada noite extra num apartamento com dois quartos e com 
cozinha equipada é de 150 EUR por noite, para dois adultos no regime de 
bed & breakfast, para um máximo de 3 noites.  

 
- Qual é o preço adicional para pessoas extra? 

O preço adicional por adulto é de 10 EUR por noite, e por criança é de 5 EUR 
por noite, com idades entre os 4 e os 12 anos. Crianças com idade inferior a 
4 anos não pagam. 

 
- Qual o valor do pequeno almoço? 

O buffet completo de pequeno almoço é servido no Jardim Colonial. O preço 
por adulto é de 15 EUR, para crianças entre os 4 e os 12 anos o preço é de 
7,5 EUR. Crianças com idade inferior a 4 anos não pagam. 
 



 
 
 

 
- Qual a capacidade máxima por apartamento? 

A capacidade máxima de um apartamento com dois quartos, de acordo 
com as camas já existentes, é de 5 adultos ou 4 adultos + 2 crianças até aos 
12 anos. A configuração de camas num apartamento com dois quartos é de 
1 cama queen, duas camas de solteiro e um sofá-cama. O sofá-cama na 
sala de estar pode acomodar 2 crianças ou 1 adulto. 

 
- Como funciona a política de cancelamento para as reservas de 

acomodação? 
Caso necessite de cancelar a sua reserva, parte dela ou na totalidade, 
aplicam-se as seguintes regras: caso deseje cancelar a sua reserva, pode 
fazê-lo, sem que sejam aplicadas taxas de cancelamento, até dois dias 
antes da sua chegada. Caso cancele a sua reserva apenas dois dias antes 
da sua chegada ou caso não apareça, será aplicada uma taxa de 
cancelamento, equivalente ao valor total (100%) da primeira noite. 
Depois de efetuar o check-in, caso necessite de cancelar parte da sua 
estada será aplicada, igualmente, uma taxa de cancelamento equivalente 
a 75% do valor da sua estada. 
 
 

- Onde faço o check-in? 
Por motivos logísticos, recomendamos que faça o check-in na receção do 
Pine Cliffs Hotel.  

 
- Como posso reservar um transfer? 

Reserve o seu transfer do Aeroporto de Faro para o hotel, diretamente com 
o nosso concierge via Concierge.Algarve@luxurycollection.com. O preço é 
aproximadamente 65 EUR por viagem. O transfer possui um limite de 4 
pessoas. 
 
PROGRAMA INFANTIL 

 

- Existem algumas atividades para as crianças? 
No Porto Pirata irá decorrer a competição de minigolfe nos dias 9 e 10 de 
abril, das 10h00 às 16h00. O valor para participar é de 6 EUR por 
adulto/criança e reverte na totalidade para o projeto solidário Somos Mais. 
A cerimónia de prémios terá lugar no domingo, dia 10, pelas 16h30 na 
receção do Porto Pirata.  

• 1º lugar: Mochila Margherita (Luxury Collection) 
• 2º lugar: Polo de criança 



• 3º lugar: Boné do Pine Cliffs Resort 
 
 

 
 

 

TORNEIO 

 

- Quando se vai realizar a final? 
No domingo, dia 10 de abril, os jogadores tee-off iniciam através de um 
shotgun. Só participarão na final os jogadores vencedores dos torneios 
semanais. 

 
- A que horas se vai realizar a cerimónia de entrega de prémios? 

A cerimónia de entrega de prémios está marcada para domingo, depois do 
almoço, pelas 16h00.  

 
- Existe algum evento de gala incluído no programa? 

Não, o evento terminará com a cerimónia de entrega de prémios, depois do 
almoço, no domingo.  

 
- E se eu não tiver um golf handicap válido? 

É necessário anexar uma cópia do golf handicap no momento da inscrição. 
Sem ele, não estará elegível para a entrega de prémios.  

 
- Vai ser organizada uma clínica de golfe? 

Sim, a clínica de golfe acontecerá no sábado, dia 9 de abril, pelas 10h00. 
Esta clínica complementar estará acessível apenas para os vencedores do 
torneio semanal. O nosso objetivo é ter 2 profissionais de golfe a apoiar 20 
jogadores. 

 
- Posso trazer algum acompanhante para participar no torneio amigável, no 

dia 9 de abril às 10h00? 
Sim, como vencedor do torneio semanal, pode trazer um convidado. Para 
participar no torneio amigável, cada jogador (vencedor e convidado) tem 
de pagar uma taxa de 25 EUR. A inscrição deve ser efetuada até às 17h00, 
do dia 15 de março de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
- Quais são os prémios*? 

Golfe 
•      1º lugar: 7 noites | Grosvenor House, Dubai 
•      2º lugar: 3 noites | Afonso XIII, Sevilha 
•      3º lugar: 3 noites | YOTEL Porto 

  
Ténis 

•      1º lugar: 5 noites | YOTEL New York 
•      2º lugar: 3 noites | Sheraton Porto hotel & SPA 

  
*Os prémios não podem ser transferidos para terceiros. 
 
 
OUTRAS PERGUNTAS 

 

- Qual o valor do almoço no domingo? 
O almoço para o vencedor do torneio semanal e um convidado, estão 
incluídos na participação. O almoço inclui o buffet e as bebidas (água, 
sumos, vinho da casa e cerveja). Para convidados adicionais é cobrada 
uma taxa de 40 EUR por adulto e 20 EUR por criança (4-12 anos).  

 
- O hotel tem disponível regime de meia pensão? 

Sim, é cobrado o valor de 45 EUR por adulto e 22,5 EUR por criança (4-12 
anos). As crianças com idade inferior a 4 anos não pagam. As bebidas não 
estão incluídas. Não são aplicados descontos.  

 
- Será organizado o torneio semanal em 2022? 

Sim, os torneios de golfe têm início no dia 3 de abril e os torneios de ténis no 
dia 7 de abril. O último torneio semanal acontecerá nos dias 25 e 27 de 
outubro de 2022.  

 


