Actividades: Aulas de Surf e Bodyboard, Jogos de Voleibol, Futebol, Rugby, Raquetes de
Praia, Ping-Pong, Jogos Tradicionais, Aventuras no Parque da Cidade, Workshop de Pizza*.
Programas semanais de 5 dias de 2ª a 6ªf.
Número de participantes/semana: Mínimo 8 e máximo 30.
Grupos: Minis
[6 - 9] anos.
Juvenis [10 - 12] anos.
Juniores [13 - 16] anos.
*Opção válida para os participantes inscritos com almoço.

Preços por semana:
Manhãs ou tardes

€ 70,00

Dia inteiro sem almoço

€ 100,00

Dia inteiro com almoço

€ 140,00

Preços por dia extra:
Meio dia (sem almoço)

€ 20,00

Dia inteiro (sem almoço) € 30,00

Alvará de Campos de Férias IPDJ nº149/DRN e AnimaçãoTurística RNAAT nº157/2015

Mais informações
Local das atividades: Escola Surfaventura - Praia de Matosinhos (200 metros a norte da rotunda da Anémona).
Datas: De 18 de Junho a 7 de Setembro de 2018.
Preços apresentados: Valores por participante, com tudo incluído: equipamentos, monitores e seguros.
Preço dos almoços: 1 almoço » €8,00 / 5 almoços (1 semana) » €40,00 (inclui “workshop” Presto Pizza).
Horários: Das 9h30 às 12h30 e/ou 14h30 às 17h30.
Transportes: Efectuamos transportes de casa, colégio ou escola para a Surfaventura. Preços e condições, sob consulta.
Recomendações: Os participantes deverão trazer consigo o lanche da manhã (e/ou da tarde), água, roupa confortável, sapatilhas,
fato de banho, toalha, chinelos, chapéu de sol e protector solar.

Descontos (não acumuláveis) a aplicar sobre os valores de tabela para os programas semanais (excepto nos almoços):
10% para membros da mesma família;
15% por cada semana adicional do mesmo participante.

Contactos: Tlf: 22 937 22 37 / Tlm: 96 778 63 33 / 96 315 64 41 / E: surfaventura@gmail.com / S: www.surfaventura.com
A Equipa Surfaventura está à sua disposição para quaisquer esclarecimentos. Contacte-nos para mais informações.

Facebook: www.facebook.com/surfaventura.portugal
Instagram: https://www.instagram.com/surfaventura.portugal/
Twitter: https://twitter.com/Surfaventura
Google+: https://plus.google.com/+SURFAVENTURASurfSchoolMatosinhos
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCHgiUbK00IZr-J0Vqj_b1xA
TripAdvisor: https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g652092-d7623017-Reviews-SurfaventuraMatosinhos_Porto_District_Northern_Portugal.html
MeoKanal: http://kanal.pt/168608

