SURFTRIP - BALEAL/ PENICHE
DATAS: 21 a 23 de Maio
# PARTICIPANTES: 7 + 2 Treinadores
# MÍNIMO PARTICIPANTES: 7
NÍVEL: Intermédio Nível 3 ou superior
INCLUÍDO:
. Estadia em casa privada e exclusiva ao grupo
. 2 noites/ 3 dias
. 2 Jantares
. 2 Pequenos Almoços
. Prancha Epoxy (caso necessário)
. Transporte (⅔ da lotação de acordo com as normas da DGS)
. 3 a 4 sessões de surf, durante os dois dias de fim de semana
. Mais de 10 picos mundialmente conhecidos
. Sessões de foto e vídeo
. Análise de sessões
. Sessões de skate
. Sessões de treino/ pré-surf matinal (alongamentos e mobilidade)
CONDIÇÕES:
. Inscrição e pagamento até 10 dias úteis antes da realização do evento
. Em caso de cancelamento derivado de directrizes relacionadas com a
pandemia da Sars-Cov-2 ou de condições meteorológicas adversas,
devolução total do valor
. Em caso de cancelamento, por parte da(s) inscrita(o) até 5 dias úteis antes
do evento, devolução de 50% do valor total
. Em caso de cancelamento inferior a 5 dias úteis não haverá lugar à
devolução do valor pago
. 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:
175,00€/ Pessoa

SURFTRIP - BALEAL/ PENICHE
DATES: May 21st to 23th
# PARTICIPANTS: 7 + 2 Coaches
# MINIMUM PARTICIPANTS: 7
LEVEL: Intermediate Level 3 or higher
INCLUDED:
. Stay in a private and exclusive, to the group, home
. 2 nights / 3 days
. 2 Dinners
. 2 Breakfasts
. Epoxy surfboard (if necessary)
. Transport (⅔ of capacity according to DGS rules)
. 3 to 4 surf sessions during the two weekend days
. More than 10 world-famous peaks
. Photo and video sessions
. Session analysis
. Skate sessions
. Morning training / pre-surf sessions (stretching and mobility)
CONDITIONS:
. Registration and payment up to 10 working days before the event
. In case of cancellation due to guidelines related to the Sars-Cov-2
pandemic or adverse weather conditions, full refund of the amount
. In case of cancellation, by the registrant (s) up to 5 working days before
the event, 50% refund of the total amount
. In case of cancellation less than 5 working 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:
175,00 € / Person

