
WWW.BUKUBAKI.COM

25/02/2018 - 04/03/2018
04/03/2018 - 11/03/2018 

* 7 noites de alojamento
* 8 aulas de surf - Inclui Equipamento
* Pequenos-almoços diários - deliciosos e 
saudáveis
* Um jantar no Restaurante Bukubaki
* 1 surf guide
* 1 Passeio de bicicleta com as nossas e-bikes 
* Acesso gratuito à Skate Bowl
* Bebida de boas-vindas

PACOTE ESPECIAL

SURF



SURF

WWW.BUKUBAKI.COM

Convidamo-lo a entrar numa viagem mais profunda de conexão 
consigo mesmo, com a natureza, com o Oceano e com a vida. 

Durante este programa de surf na nossa cativante aldeia ecológi-
ca, construída com materiais naturais e alimentada por energia 
renovável, para além de acordar integrado na floresta encantada 

de pinheiros e eucaliptos, permintindo que o ambiente da 
amanhã lhe revitalize os sentidos, será a energia viva do Oceano 
que o fará conectar-se com seu poder interior, e redescobrir-se 
mais forte e corajoso do que se sabia! Aceite o nosso desafio, e 

apanhe a sua onda perfeita no Bukubaki!

PROGRAMA:
Existem mais de 20 spots de surf diferentes, adequados tanto 
para iniciantes como para surfistas experientes, para estadias 
curtas ou mais alargadas. Para os aventureiros, as incríveis, 

tubulares e rápidas ondas dos Supertubos, praia que acolhe o 
campeonato mundial de surf. De Norte a Sul, a costa oferece um 

leque variado de ondas para todos os níveis de gostos.

DESTAQUES:
* 7 noites de alojamento

* 8 aulas de surf com instrutores certificados e experientes
Inclui Prancha, fato e seguro para as aulas de surf

* Pequenos-almoços diários - deliciosos e saudáveis
* Um jantar no Restaurante Bukubaki

* 1 surf guide
* 1 Passeio de bicicleta com as nossas e-bikes 

nas intermináveis   praias e paisagens circundantes
* Wi-Fi gratuito em todo o resort
* Acesso gratuito à Skate Bowl

* Bebida de boas-vindas

PROGRAMA:
8:30 am - Pequeno - Almoço

9h30 - Aula de surf
15h -  Aula de surf

7:30 pm - Jantar no Bukubaki



SURF
25/02/2018 - 04/03/2018
04/03/2018 - 11/03/2018


