
Informativo sobre Campo de Golfes 
 

Embrase Golf Center 
Site: http://www.embrasegolfcenter.com.br 

Contato: 55 11 5070-4704   

E-mail: contato@embrasegolfcenter.com.br 
Endereço: Rua: Dep. João Bravo Caldeira, 273 - Jardim Ceci - 

São Paulo- SP 
Distância do Hotel Hilton: 20 minutos | 7,3 km 

O campo do Embrase Golf Center é uma excelente porta de entrada 
para o esporte e ajuda os golfistas mais experientes a treinarem as 

tacadas curtas. Seus 9 buracos de par 3 estão distribuídos por uma 
área de 21 mil m2. O traçado simula todas as dificuldades de um 

campo de golfe oficial, com bancas de areia, lago, árvores e greens 
(área onde fica o buraco e a bandeira) ondulados, e é ideal para 
tacadas curtas. Uma partida de 18 buracos no Embrase Golf Center 

não dura mais de duas horas, ou metade do tempo que leva num 
trajeto oficial. Assim como a área de treino, o campo é iluminado, o 

que permite partidas noturnas. 

Valores entre R$ 39,00 a R$ 70,00- por pessoa e hora.  

Vista Verde Golf Club (Araçariguama, São Paulo)  
Site: https://www.vvgc.com.br/ 

 

Contato: 55 (11) 94221-8274 - (11)4204-4033 - (11) 94238-7843  

 

E-mail: gerencia@vvgc.com.br 

Endereço: Av. Vista Verde 3.000 (antiga Estrada do Cotiano s/n), 

saída km 50,5 Rod. Castello Branco sentido capital, Araçariguama, SP   

Distância do Hilton: 45 min | 50km 

O campo oferece toda a tranquilidade e os desafios de uma boa 

partida. Instrutores experientes, ótima localização e uma 

infraestrutura incomparável estimulam a volta de jogadores e 

visitantes. Além do trajeto de 18 buracos, distribuídos por 650 mil 

m², o club-house conta com restaurante, bar, sauna e pro-shop. Há 

ainda a disponibilidade de uso do heliponto homologado no 

loteamento Terras de São José. 

 
Valores entre R$ 170,00 a R$ 350,00- por pessoa e hora.  
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Fazenda da Grama Golf Club (Vinhedo/Itupeva, São Paulo)  
Site: http://www.fazendadagrama.com.br/golfe/ 

 

Contato: 55 ( 11 ) 9.4221-8274 - (11)4204-4033 - (11) 9.4238-7843  

 

E-mail: contato@fazendadagrama.com.br  

Endereço: Rodovia Miguel Melhado Campos, km 83,5- Itupeva SP  

Distância do Hilton: 1h10 min | 85km 

Um dos melhores campos de golfe do Brasil, com 18 buracos, driving 

range e 2 putting greens. Projetado pelo conceituado designer de 
campos de golfe Brian Costello, de acordo com o padrão USGA, tem 

700 mil m² de área. Construído de acordo com os mais modernos 
métodos e tecnologia de ponta, o campo tem condições excepcionais. 
Sua infraestrutura avançada inclui irrigação totalmente 

computadorizada com sistema de bombeamento inteligente, que 
reduz gastos de água e energia elétrica e contribui com a qualidade 

das instalações. Com 18 buracos, o campo tem alto grau de 
dificuldade, e a estrutura do local é de alto padrão O campo conta 
com o suporte de uma equipe capacitada, uma área de serviços bem 

estruturada e uma oficina completa, que garante também a 
manutenção dos equipamentos. 

Valores entre R$ 200,00 a R$ 400,00- por pessoa e hora.  

 

Terras de São José Golf Club (Itu, São Paulo)  
Site: http://www.tsjgc.com.br/ 

Contato: 55 11 4024-1109 

 
E-mail: elaine@tsjgc.com.br 

Endereço: Saída 78 Rodovia Castello Branco- Itu- SP 
Distância do Hilton: 1h35 | 95 km 

O Terras de São José Golf Club tem uma estrutura que não fica atrás 

de campos de golfe estrangeiros. “Tem lindo desenho, fácil acesso, 

paisagismo totalmente consolidado e muitos lagos, que, além da 

beleza, criam um grau de dificuldade bastante acentuado”, a firma 

Álvaro Almeida. Tudo isso pode ser desfrutado pelo público geral, já 

que o campo fica dentro de um condomínio e qualquer pessoa pode 

jogar, sem o intermédio de sócios. 

Valores entre R$ 220,00 a R$ 520,00- por pessoa e hora.  
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