CARNAVAL
2019
Aproveite as férias de CARNAVAL e crie memórias
inesquecíveis em FAMÍLIA ou com AMIGOS!
Dias de ALEGRIA aconchegados pelo azul do MAR!

Atividades para todos... muffins de chocolate, experiências na Horta, recolha de
ovos frescos das nossas galinhas e atelier de expressão plástica. Juntos pomos
mãos à obra! Caminhadas lado a lado com o oceano Atlântico, yoga e sessões
de cinema. DIVIRTAM-SE connosco!

1 março

3 março

5 março

21h30 Noite de Cinema

Pequeno-almoço

Pequeno-almoço

Lab, com pipocas crocantes e

croissants, iogurtes, bolos e

croissants, iogurtes, bolos e

douradas, desfrute de uma

compotas caseiras!

compotas caseiras!

9h00 e 10h30 Yoga

10h Visita à Horta
{galinheiro}

SEXTA-FEIRA

No conforto do nosso Dynamic

sessão de cinema em família...
para inspirar e fazer sonhar.

DOMINGO

Sumos naturais, pão e

Para libertar o corpo, a mente
e o espírito.

2 março
SÁBADO

Pequeno-almoço

11h30h Atelier de
Expressão Plástica
em família

Temática: Carnaval. Porque a

TERÇA-FEIRA

Sumos naturais, pão e

Hora de cuidar das nossas
galinhas e ir colher os ovos
frescos. São 12 no total e
desempenham um papel
crucial na Horta da Surf House.
Qual será?

imaginação não tem limites.

Sumos naturais, pão e
croissants, iogurtes, bolos e
compotas caseiras!

9h00 Trekking

Um passeio pelas arribas, com
paisagens de cortar a
respiração e o oceano sempre
como pano de fundo.

11h30 Visita à Horta

Vamos semear, plantar, regar e
colher... sentindo a terra com
as nossas próprias Mãos!

19h00 Get Together
Around the Fire

No calor de uma fogueira, um
copo de vinho ao som de uma

4 março
SEGUNDA-FEIRA

Pequeno-almoço

Sumos naturais, pão e
croissants, iogurtes, bolos e
compotas caseiras!

10h30 Atelier Queques de
Chocolate com o Chef
Para saborear e chorar por
mais!

21h30 Noite de Cinema

No conforto do nosso Dynamic

guitarra... a Música, as

Lab, com pipocas crocantes e

Conversas, as Estrelas, as

douradas, desfrute de uma

Cores do Fogo, o Cheiro da

sessão de cinema em família...

Lenha... um Brinde à VIDA!

para inspirar e fazer sonhar.

Atividades:

Todas as Atividades acima
mencionadas estão INCLUÍDAS na
estadia e são de acesso livre a
todos os nossos hóspedes. As
mesmas poderão ser
alteradas/canceladas
dependendo das condições
climatéricas. A realização das
Atividades Visita à Horta | Yoga |
Trekking | Sessão de Cinema /
Atelier de Expressão Plástica |
Atelier de Queches de Chocolate

O U T R A S
S U G E S T Õ E S
AULAS DE SURF (vários níveis) 55 € / pessoa
AULAS DE SURF EM FAMÍLIA 65 € / pessoa
PASSEIO DE BICICLETA a partir de 20€ / pessoa
AULAS DE STAND UP PADDLE 65 € / pessoa
TREINO FUNCIONAL 20 €/ pessoa

implica a inscrição de, pelo
menos, duas pessoas até às 18h
do dia anterior ao da atividade.

A sua estadia inclui
também:

+ atividades disponíveis em
www.noahsurfhouseportugal.com

Kit Boas-Vindas Noah
Skate Park
Jacuzzi exterior

R E S E R V A S
+351 261 936 366

booking@noahsurfhouseportugal.com
noahsurfhouseportugal.com

Tarifas por noite [com pequeno-almoço incluído]:
(Estadia mínima de 1 noite)

QUARTO MAR (até 4 pessoas por quarto) | 195 € para 2 pessoas | 35 € por pessoa adicional
QUARTO TERRA (até 6 pessoas por quarto) | 180 € para 2 pessoas | 35 € por pessoa adicional
BUNK BED 57,50€ por cama
PRIVATE BUNK BED (até 8 pessoas) | 320€ por quarto
BUNGALOW MAR (até 3 pessoas) | 180 € para 2 pessoas | 35 € por pessoa adicional
BUNGALOW MAR & COOK (até 4 pessoas por quarto) | 195 € para 2 pessoas | 35 € por
pessoa adicional

