SURFTRIP - SÃO MIGUEL AÇORES
DATAS: 02 a 09 de Outubro
# PARTICIPANTES: 10 + 2 Treinadores
# MÍNIMO PARTICIPANTES: 10
NÍVEL: Nível 3
INCLUÍDO:
. Voo (SATA) e Transfers diários
. Mala de porão (23kg) + carga fora de formato (10kg)
. Estadia em Guest house e exclusiva ao grupo
. 7 noites/ 8 dias
. 7 Jantares
. 7 Pequenos Almoços
. Transporte (⅔ da lotação de acordo com as normas da DGS)
. Sessões de Surf diárias
. Visitas aos principais pontos turísticos (Lagoas, Miradouros, Furnas, Termas etc.)
. Sessões de surf diárias (Beach Break, Point Break, Reef Break)
. Sessões de foto e vídeo
. Análise de sessões
. Sessões de treino/ pré-surf matinal (alongamentos e mobilidade)
CONDIÇÕES:
. Pré reserva até 15/04/2021 com o pagamento de 50% do valor total
. Pagamento dos restantes 50% até 30/07/2021
. Em caso de cancelamento derivado de directrizes relacionadas com a pandemia
da Sars-Cov-2, devolução total do valor (excepto o valor referente à viagem)
. Relativamente à viagem de avião a política de cancelamento será de acordo com
as directrizes da SATA
. Em caso de cancelamento por parte da(o) cliente até 45 dias antes do evento,
devolução de 50% do valor total
. Em caso de cancelamento inferior a 45 dias não haverá lugar à devolução do valor
pago (será analisado em caso de natureza extrema)
. Necessária apresentação de teste antigénio ou PCR, negativo, até 48 horas antes
do evento. Em caso de já cumprido o programa de vacinação, não será obrigatório a
apresentação de teste negativo
PREÇO POR PESSOA:
549,00€/ Pessoa

SURFTRIP - SÃO MIGUEL AÇORES
DATES: 02 to 09 October
# PARTICIPANTS: 10 + 2 Coaches
# MINIMUM PARTICIPANTS: 10
LEVEL: Level 3
INCLUDED:
. Flight (SATA) and Daily Transfers
. Hold bag (23kg) + out-of-shape load (10kg)
. Guest house stay in and exclusive to the group
. 7 nights / 8 days
. 7 Dinners
. 7 Breakfasts
. Transport (⅔ of capacity according to DGS rules)
. Daily Surf Sessions
. Visits to the main tourist spots (Lagoons, Viewpoints, Furnas, Thermal Baths, etc.)
. Daily surf sessions (Beach Break, Point Break, Reef Break)
. Photo and video sessions
. Session analysis
. Morning training / pre-surf sessions (stretching and mobility)
CONDITIONS:
. Pre booking until 15/04/2021 with payment of 50% of the total amount
. Payment of the remaining 50% by 30/07/2021
. In the event of cancellation due to guidelines related to the Sars-Cov-2 pandemic,
full refund (except for travel)
. With regard to air travel, the cancellation policy will be in accordance with SATA
guidelines
. In case of cancellation, by the client up to 45 days before the event, we will refund
50% of the total amount
. In case of cancellation less than 45 days, there will be no refund of the amount paid
. Negative antigen or PCR test required up to 48 hours before the event. In case the
vaccination program has already been completed, it will not be mandatory to present
a negative test
PRICE PER PERSON:
549,00 €/ Person

