
DESPORTO Surf e Bodyboard 

Programa 

Horário 

Custos 

Diversos 

Datas: De 6 a 22 de abril de 2019   Aulas de Surf, Bodyboard e Stand-Up-Paddle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante o período de férias da Páscoa, vamos dar oportunidade a miúdos e graúdos de 
aprenderem ou desenvolverem as suas técnicas de Surf, Bodyboard e Stand-Up-Paddle. 
Aproveite as férias e traga os seus filhos para momentos de desporto e lazer. 
 
http://www.surfaventura.com/surf.php 
 
O programa é semanal e os associados podem escolher entre pack’s de 5 ou 10 aulas.  

Idade mínima: 8 anos.  

Local: Escola Surfaventura – Praia de Matosinhos. 

Av. Norton de Matos – Armazéns Sul – Escola de Surf A – 4450-208 Matosinhos. 
Contactos: Manuel Maia Castro – 963 156 441 / Ercília Oliveira – 229 372 237. 

O que é preciso trazer: Um saco ou mochila com toalha e fato de banho (que é melhor ser de 
natação no caso dos rapazes). 

 
Condições: Estão incluídos todo o material necessário (pranchas e fatos), professores, acesso às  
instalações  para  troca e  guarda  de roupa + wc e  água  corrente, seguro de responsabilidade civil 
e de  acidentes  pessoais  e  todas  as  licenças  necessárias para esta atividade (Federação 
Portuguesa de Surf, Capitania). 
 
Horário a definir entre a escola e os participantes: Manhãs e/ou tardes. 
 
Pack de 5 aulas de Surf / Bodyboard em grupo: € 42,00 
Pack de 10 aulas de Surf / Bodyboard em grupo: € 72,00 
Aula privada de Stand-Up-Paddle, para 1 pessoa: € 23,00 (2 pessoas: € 38,00) 
 

Inscrições limitadas a um número máximo de 30 participantes até ao dia 5 de abril. 

Informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.  

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp. 

A desistência,  após a confirmação da respectiva inscrição, implica o pagamento  pelo seu custo 
real.  

Surf e Bodyboard FICHA DE INSCRIÇÃO 

  Férias da Páscoa 
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