
DESPORTO

Programa

Custos

Surf / Bodyboard / Stand-Up-Paddle

A Surfaventura está disponível para o receber a si e à sua família.

Venha fazer dos seus tempos livres uma aventura bem vivida.

Inscrições abertas todo o ano de 2023

Os Associados podem escolher os seguintes packs de aulas*:

Aulas Surf / 
Bodyboard em 

grupo

1 Aula Pack 4 Aulas Pack 6 Aulas Pack 8 Aulas Pack 10 Aulas

20€ (pvp 25€) 60€ (pvp 75€) 80€ (pvp 100€) 100€ (pvp 125€)116€ (pvp 145€)
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Aulas 
privadas de 
Stand-up-

Paddle

Pack 1 Aula Pack 3 Aulas 

1 pessoa: 40€ (pvp 50€) 1 pessoa: 108€ (pvp 135€) 

2 pessoas: 32€ (pvp 40€) 2 pessoas: 84€ (pvp 105€) 

Nos Programas de Férias Desportivas, os preços das aulas sofrem alterações, 
passando a ser aplicado o desconto de 15% face ao PVP.



FICHA DE INSCRIÇÃO

➢ 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.
http://www.surfaventura.com/surf.php

Diversos
▪ Estão incluídos todos os materiais necessários (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).

▪ 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).

Só serão válidas as inscrições confirmadas pelo Clube Millennium bcp

Inscrições
▪ Inscrições abertas para a prática de Surf, Bodyboard e Stand-Up-

Paddle 2023.

▪ Informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

▪ Idade mínima: 8 anos.

▪ NOTA MUITO IMPORTANTE: Depois de serem confirmadas as
inscrições por parte do Clube, os Associados deverão entrar em contacto
com a Escola Surfaventura para combinar horas e turmas, uma vez que
para além do desconfinamento destas atividades as novas regras
implicam número limitado de alunos por aula.
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Contactos

Inscrições abertas todo o ano de 2023

DESPORTO Surf / Bodyboard / Stand-Up-Paddle

Horários
➢ Horário a definir entre a escola e os participantes: 

manhãs e/ou tardes.

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000045286
http://www.surfaventura.com/surf.php

