
RESERVAS

1 PASSO

2 PASSO

3 PASSO

4 PASSO

5 PASSO

NOVAS PRÁTICAS

MEDIDAS DE SEGURANÇA

Ter conhecimento e adoptar as regras
de acesso à instalação desportiva antes,
durante e depois do jogo pela segurança

de todos.

CRIE A SUA PASSWORD

1.  Recomendamos o uso do Google Chrome como browser
2. Aceda ao site wcpdr.golfmanager.com/consumer/portal

3. Clique em Entrar no canto superior direito
4. Clique em Esqueci a senha

5. Irá receber um e-mail para criar a sua password

RESERVE O SEU TEE TIME

1. Entre no nosso site com a nova senha
2. Escolha o campo onde quer jogar, o dia e a hora

3 Efectuar a reserva
4 Confirmar o pagamento (obrigatório mesmo que seja €0)

5. A Confirmação da sua reserva será enviada para o seu e-mail
 

 

 
FAÇA O CHECK-IN ONLINE

1. Guarde a sua confirmação de reserva
2 . Clique no botão de check-in online presente na mesma
3. Insira o código para o check-in que poderá encontrar no

Caddie Master
4. Faça o check-in e siga directamente para o tee de saída !

 

 

LIÇÕES DE GOLFE
1.  Marque a sua aula através do nosso telefone ou e-mail

2. Vai receber um e-mail com o link para o pagamento online
3. Proceda com o pagamento
4. A sua lição fica confirmada

5. É obrigatório trazer o seu equipamento e o uso de máscara
 

 

CAMPO DE PRÁTICA E EQUIPAMENTOS
1. Solicite as suas fichas ou alugueres através do nosso e-mail,

telefone ou directamente ao Caddie no Driving Range
2. Vai receber um e-mail com o link para o pagamento online

3. Proceda com o pagamento
4. Recolha as suas bolas e cumpra as medidas de segurança.

 

 

DISFRUTE DO SEU DIA

Chegou o momento de disfrutar do seu jogo com segurança e
responsabilidade !

6 PASSO

7 PASSO

8 PASSO

O QUE VAI SEMPRE PRECISAR

1. Acesso à Internet
2. Acesso ao e-mail (cada membro deverá ter o seu

próprio e-mail para reservar)
3. Cartão de crédito para pagamento online
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