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Em 2007 a CN Sports lançou o desafio à Melair, representante em Portugal da Royal Caribbean 

International, procurando aliar o sonho e a magia de um cruzeiro à práctica de um desporto que à 

partida poderia não coincidir com uma vida de lazer a bordo. Sendo esta uma das mais reputadas 

companhias de cruzeiros, proprietária dos maiores e mais fantásticos navios do mundo, prontamente e 

com entusiasmo, aderiu a este conceito. Nasceu assim, este evento de golfe. 

 

Em 2020 regressa aos campos de golfe o Royal Caribbean Match Play, com as inscrições abertas até ao 

dia 25 de Fevereiro, 22 horas. Ao longo de vários meses serão disputados os Match Plays entre os 

golfistas até serem apurados os finalistas que poderão usufruir de um fim-de-semana no Montado Hotel 

& Golf Resort, onde será jogada a Final Nacional desta prova e de onde sairão os dois vencedores da 

edição 2020, prova disputada nos dias 5 e 6 de Setembro. 

 

Será então a bordo do ‘Anthem of the Seas’, no dia 9 de Setembro, que todos os jogadores finalistas, 

alguns convidados e patrocinadores do evento, se reúnem para a visita, almoço e entrega de prémios. 

Ainda no almoço de entrega de prémios, além dos prémios de jogo, são também distribuídos vários 

prémios de sorteios, entre outras surpresas. 

 

Todas as informações do evento poderão ser consultadas no site www.royalcaribbeangolf.pt ou através 

do contacto à empresa CN Sports. 

 

O Royal Caribbean Match Play 2020 conta como banco oficial o Banco Carregosa; conta como parceiros 

principais a Ageas Portugal e a LeasePlan; como parceiros a Freixenet, Turkish Airlines e Revo; conta 

ainda com o apoio da Cision, Shirt by Hand, DeNegro e Vista Alegre. Os campos oficiais do evento são o 

Montado Hotel & Golf Resort, o Nau Hotels & Resorts e o Oporto Golf Club; a app oficial do evento é a 

Hole19; e tem como Media Partner o programa televisivo Golf & Golfistas, com transmissões nos vários 

canais da SPORT TV, assim como a Golf Tattoo. 

Todos são essenciais para a realização e sucesso de mais uma edição do Torneio de Golfe da Royal 

Caribbean. 

 

 
 

Para mais informações contactar: CN Sports 

Diretor Geral: Diogo Cassiano Neves / Tel: + 351 213 869 031 / E-mail: golf@cnsports.pt 

 

 

 

Inscrições Abertas! 

Match Play de Norte a Sul do país… 


