MALDIVAS SURF TRIP 2022
Saída: 15 de Agosto
Programa com 10 dias de Surf

PROGRAMAÇÃO:
15/Ago - Check-in Guarulhos/SP.
16/Ago – SÃO PAULO / DOHA / MALDIVAS
Apresentação no Aeroporto de Guarulhos para embarque com destino as Maldivas, com
conexão em Doha (Qatar).
17/Ago – MALDIVAS
Chegada às 08h em Malé. Transfer até a Ilha (Atol Norte) onde ficaremos hospedados.
Acomodação e dia Livre para as primeiras caídas/surf.
18/Ago – MALDIVAS (Surfspot: Cokes e Chickens)
Após o café da manhã, sairemos para a Primeira Sessão de Surf nos picos de Cokes, ou
de Chickens, retorno e resto do dia livre.
19/Ago – MALDIVAS (Surfspot: Jails)
Após o café da manhã, sairemos para o pico de Jails, retorno e resto do dia livre.
20/Ago – MALDIVAS (Surfspot: Sultans e Honkis)
Após o café da manhã, sairemos para Sessão de Surf nos picos de Sultans, ou de
Honkis, retorno e resto do dia livre.
21/Ago – MALDIVAS (Sandbank) (Surfspot: Cokes e Chickens)
Após o café da manhã, sairemos para a Sessão de Surf nos picos de Cokes, ou de
Chickens, retorno para ilha e em seguida poderemos ir visitar a Praia de Sandbank,
retorno e resto do dia livre.
22/Ago – MALDIVAS (Surfspot: Sultans e Honkis)
Após o café da manhã, sairemos para Sessão de Surf nos picos de Sultans, ou de
Honkis, retorno e resto do dia livre.
23/Ago – MALDIVAS (Surfspot: Jails)
Após o café da manhã, sairemos para o pico de Jails*, retorno e resto do dia livre.
24/Ago – MALDIVAS (Surfspot: Cokes e Chickens)
Após o café da manhã, teremos mais um dia livre para voltar e surfar as ondas de
Chickens e/ou Cokes.
25/Ago – MALDIVAS (Surfspot: Sultans e Honkis)
Após o café da manhã, sairemos para Sessão de Surf nos picos de Sultans, ou de
Honkis, retorno e resto do dia livre.
26/Ago – MALDIVAS
Após o café da manhã, teremos mais um dia livre para voltar e surfar as ondas de
Chickens e/ou Cokes. Às 17h saída para o aeroporto de Malé. Retorno para o Brasil.

Entre em contato

Rua Jangadeiros Alagoanos, 447 Pajuçara. Maceió/AL 57030-000

Tel. 82 99652-3232
www.pajucara.com.br

Clique aqui

PACOTE INCLUI:
• Traslados (aeroporto/hotel em Maldivas/aeroporto)
e para os picos de surf (conforme roteiro);
• Hospedagem em terra com café da manhã incluído
HOTEL, quartos com ar condicionado e banheiro
privativo;
• Barco de apoio para o surf por todo período;
• Assessoria completa de um Freesurfer (Staff da
Pajuçara) com muita experiência;
• Fotógrafo e Videomaker disponível durante a viagem
(Opcional);
• Todos os impostos e taxas obrigatórias locais.

ACOMODAÇÃO TRIPLA

ACOMODAÇÃO DUPLA

VALOR POR PESSOA

VALOR POR PESSOA

TERRESTRE

TERRESTRE

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR
Programa de 10 dias R$ 11.999,00

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR
Programa de 10 dias R$ 12.999,00

Pacote exclui: gorjetas, despesas pessoais, despesas com testes laboratoriais (exigências sanitárias).
SOBRE O SURF (Importante) - A programação de surf, poderá ser alterada a qualquer momento, com objetivo de alcançar as melhores
condições das ondas (vento e swell). Valores sujeitos a reajustes sem aviso prévio. Parcelamento - Consulte nossas condições especiais.
Vagas limitadas.

Siga nosso INSTAGRAM
Clique aqui

FAÇA SUA RESERVA!
Rua Jangadeiros Alagoanos, 447 Pajuçara. Maceió/AL 57030-000

Tel. 82 99652-3232
www.pajucara.com.br

Entre em contato
(82) 99652-3232

Clique aqui

PRIMEIRO GRUPO

15 DE AGOSTO
2022
PRIME
PRIME TIME
TIME

VOO SP/MALDIVAS
QATAR OU EMIRATES

BARCOS DIARIAMENTE
PARA SURFAR

HOSPEDAGEM EM TERRA
HOTEL BEIRA-MAR

MERGULHO COM
TUBARÃO E ARRAIA

6 PONTOS DE SURF

FOTÓGRAFO
DISPONÍVEL*

DUBAI
OPCIONAL
Consultar as opções de
hospedagem para Dubai.

OBSERVAÇÕES
Grupo mínimo de 10 integrantes

NÃO INCLUI:
Passagem aérea
Teste PCR de Covid-19
Gastos extras com alimentação
Seguros
Extras de caráter pessoal

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Passaporte com validade mínima de 06
meses da data de regresso ao Brasil
Exame PCR de Covid-19 na saída do
Brasil e no retorno para o Brasil
Vacina febre amarela obrigatória
(comprovante internacional) com pelo
menos 10 dias antes da data de
embarque.
Comprovação de vacinação COVID-19

