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O uso de máscara é obrigatório em
São Paulo e no Honda Golf Center.
Crianças a partir de 6 anos devem usar
máscara. A máscara deve ser usada
corretamente, cobrindo boca e nariz.

Recomendações:
Os freqüentadores devem
preferencialmente estar vacinadas,
com doses referente à sua faixa
etária.
Disponibilizamos álcool gel (70%)
em pontos estratégicos.
Use sempre que precisar. Higienize suas
mãos com freqüência e evite tocar seu
rosto, olhos ou sua máscara.

Lembre-se de manter uma
distância segura (mínimo 1m) entre
as pessoas.

Dias e Horários

Funcionamento
Dias da Semana
segunda-feira

12h às 22h
o portão de acesso será fechado às 21h30
terça-feira a sexta-feira

8h30 às 22h
o portão de acesso será fechado às 21h30

Finais de Semana e Feriados
sábado e domingo

7h às 18h
o portão de acesso será fechado às 17h30

Driving Range
Balde de Bola - 60 bolas
R$32,00 (trinta e dois reais)
Não reservamos Baias; Emprestamos os tacos,
devidamente higienizados; Limite de 45 minutos de
permanência (por balde); A última ﬁcha de bola do dia será
vendida 30 minutos antes de fechar.

Campo
Green Fee
09 buracos - R$ 55,00 (cinqüenta e cinco reais)
18 buracos - R$ 75,00 (setenta e cinco reais)
Disponibilidade de horários:
Saídas de 10 - 10 minutos
(máximo 04 jogadores/as por horário)

sábado e domingo (18 buracos)
7h00 às 16h00 ( 9 buracos até às 17h).

segunda-feira (18 buracos)
12h00 às 20h ( 9 buracos até às 21h)

terça-feira a sexta-feira (18 buracos)
8h30 às 20h (9 buracos até às 21h)

Observações
Recomendamos que cada jogador/a leve seu suprimento
de álcool gel 70% para uso no campo.
Mantenha o distanciamento social durante as partidas.

Putting Green
Uso exclusivo para clientes que estejam
utilizando o campo e driving range pelo prazo
de 30 minutos.
Limitado a 05 pessoas por vez.

Aulas
Aulas no Driving Range
As aulas deverão ser agendadas diretamente com o
professor/proﬁssional de sua escolha;
Para conhecer os proﬁssionais/professoser acesse:
www.cefpgolfe.com.br.

Demais

Informações
Recomendamos permanecer em casa, caso esteja com
febre, sintomas de gripe ou resfriado acompanhados ou
não de tosse e espirro;
O Honda Golf Center/Federação Paulista de Golfe se reserva
o direito de alterar quaisquer itens deste documento,
seguindo sempre as determinações do governo e órgãos da
saúde.
Durante o estado de pandemia, deve se considerar que
ainda existe o risco de contágio ao praticar qualquer
atividade física.
Recomendamos
o cumprimento de todas as normas
estabelecidas por este documento e as determinações dos
orgãos de saúde.

São Paulo, 07 de fevereiro de 2022.
Diretoria da Federação Paulista de Golfe

