SHORT-BREAKS
www.youngo.pt

A SURFER’S PARADISE

PENICHE

Desde

280€

Preço por pessoa

6 DIAS / 5 NOITES

EXPERIMENTAR O MELHOR DE PENICHE
A velha cidade medieval e o movimentado porto de pesca de Peniche situa-se a uma hora a norte
de Lisboa.
Um paraíso dos surfistas, Peniche é uma pequena península onde encontrará sempre a praia
certa com um vento leve ao largo, criando ondas ocas, independentemente da direcção do vento.
Ao longo de uma extensão de quinze quilómetros de costa, há mais de 20 breaks para surfistas
de todos os níveis. A mais famosa é Supertubos, um dos melhores beach breaks da Europa, com
esquerdas perfeitas e poderosas.
Peniche também tem uma boa vida nocturna. Por vezes, os bares de praia abrem 24 horas e há
concertos de Reggae e Raves.
Peniche Surfcamp oferece cursos tanto para iniciantes como para surfistas avançados com
alojamento. Visitas guiadas de surf com alojamento são também oferecidas para surfistas experientes que desejem descobrir os numerosos spots da zona. Alojamento apenas para o surfista
independente. Este campo oferece também a experiência única de participar na construção da
sua própria prancha na oficina de formação.

Programa:
DIA 1 - Lisboa – Peniche
Transporte para Peniche, bem conhecida por todo o tipo de ondas e de todos os níveis. Alojamento no Hostel.
Encontro e briefing com os surfistas profissionais. Primeira aula sobre a água. O resto do dia livre para desfrutar desta
encantadora e calorosa vila com muitos restaurantes, bares.
DIA 2 a 5 - Peniche – Surfers Paradise
Dias de surf nas ondas bem conhecidas desta área (Peniche/Baleal), com professores para cada técnica, equipamento
incluído.
DIA 6 - Peniche – Lisboa
Transporte para Lisboa.

Inclui:

Não inclui:

•
•
•
•
•
•

• Despesas e serviços não mencionados

5 Noites de Alojamento no Hostel
5 Dias de aulas de surf
Todos os Transfers
Equipamento de surf
Professores de surf
Seguro da classe
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Se estiveres interessado neste destino, contacta-nos para que possamos fazer um programa adequado às tuas necessidades!
mailto:info@youngo.pt

tel:+351210436970

