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ÁTTEKINTÉS

Szörftábor a lenyűgöző Azori-szigeteken

         #gobeyond

TALÁLKOZÓ

São Miguel sziget,

Ponta Delgada Reptér

SZÁLLÁS

· 7 éjszaka privát, 3 szintes 

  hangulatos villában a városka főterén

· kényelmes, 2-4 fős szobákban

UTAZÁS

· Egyénileg, repjegy 

  javaslatokban segítünk

· Számos fapados járat van 

  minden nap Lisszabonból 

  és Portóból

VÍZUM

Az Azori-szigetek

Portugália része, a magyar 

állampolgároknak 

nem kell vízum.

A SZÖRF

Teljesen kezdő és 

haladó szörfösök 

jelentkezését 

egyaránt várjuk.

60% szörf  20% természet & túrázás

SZÖRF SZPOTOK

· 360 fokos hullámablak

· több mint egy tucat 

  lélegzetelállító szörf szpot

TÚRA HOSSZA

8 nap 

21 3 4 5 6 7 8

SZÖRFÖS NAPOK

6 nap

SZÖRF CSOMAG

· 5 nap szörfoktatás és számos 

 freesurf lehetőség

· szörf guiding haladóknak

· deszkák széles választékban

· neoprén ruha

A CSAPAT 

· 12-20 fő 

· egyedül utazók, párok,

 baráti társaságok

20% kultúra & gasztronómia



EZÉRT MEGYÜNK

360 fokos hullámablak és kiváló, szinte üres szörf szpotok

Elképesztően zöld környezet, élnék kék és zöld krátertavak

Különleges termálfürdők és vízesések

Kimagasló gasztronómia, Portugália legjobb steakje

Helyi szörf edzők évtizedes profi oktatói tapasztalattal

Az egyetlen ananász- és teaültetvény Európában

         #gobeyond



         #gobeyond
Az útvonal- és programváltoztatás jogát fenntartjuk. A pontos menetrend az időjárási 

körülmények, a csoport állóképessége, szörftudása és érdeklődése alapján változhat.

ISLA SÃO MIGUEL

PONTA DELGADA

RIBEIRA GRANDE

LAGO DE FOGO

 SETE CIDADE

MONTE PALACE

FURNAS



         #gobeyond

A reptéren kisbuszok várnak majd minket, 

amikkel rögtön a szállás felé vesszük az irányt. 

Helyi borokból és sajtokból rögtönzött késői 

vacsora keretében ismerkedünk meg egymással 

és egyeztetjük a következő hét programját.

1. NAP

ÉRKEZÉS



         #gobeyond

Kiadós reggeli után az első elméleti 

szörfoktatással kezdjük a napot Santa Barbara 

partján. Mindenki megkapja a deszkáját, neoprén 

ruháját és a csoportot felosztjuk szörftudás szerint. 

Ezután kezdetét veszi az első szörf session.

Gyors ebéd után egy rövid túra során megnézzük 

a Lagoa do Fogot, a sziget leghíresebb látnivalóját. 

Vacsorára kipróbáljuk a tradícionális tengeri 

és egyéb különlegességeket a halászfalu egyik 

autentikus éttermében.

2. NAP

ELSŐ SZÖRFÖZÉS





         #gobeyond

3. NAP

TEA ÉS BBQ

Opcionális hajnali szörfözés Tuka Tulán vagy 

Monte Verdén. Reggeli, majd szörf ismét 

Santa Barbarán vagy Populon.

Ebéd után meglátogatunk egy tea gyárat és 

teszünk egy kisebb túrát az ültetvényen, ahonnan 

lélegzetelállító kilátás nyílik az Atlanti-óceánra.

Este BBQ party a szálláson.



         #gobeyond

A ‘megszokott’ reggeli rutin után a helyi 

termálfürdőket vesszük célkeresztbe ahol 

a Jurassic Parkban érezhetjük magunkat 

és forró vízesések alatt relaxálhatunk. 

A feltöltődés után naplementés szörf session. 

Vacsorázni Portugália egyik legjobb steak 

étterembe megyünk.

4. NAP

TERMÁL VÍZESÉS

5. NAP

TITKOS PART

A deszkákkal a hónunk alatt letúrázunk egy 

eldugott, fekete homokos tengerpartra, ahol 

a sziget legjobb hullámait találhatjuk. Ez a hely 

csak apálykor megközelíthető, úgyhogy nagyon 

fontos az időzítés. Szörf után egy tábortűz 

mellett a tengerparton ebédelünk.

A napot Ponta Delgada felfedezésével fejezzük 

be, ahol megnézzük az óvárost és a kikötőt. 

Vacsorára pallelát készítünk a szálláson.





         #gobeyond

Az opcionális hajnali szörföt, majd reggelit 

követően Sete Cidades és Monte Palace felé 

vesszük az irányt. Itt ebédre megkóstoljuk az 

egyik helyi különlegességet a Cozido de Furnast, 

ami egy vulkanikus kürtőben gőzölt egytálétel. 

Ebéd után a világ egyik legszebb botanikus

kertjének termálfürdőjében lazulunk. Vacsorára 

egy olyan organikus farmétterembe megyünk, 

ahol minden alapanyagot a szigeteken 

termelnek meg.

6. NAP

A LEGJOBB KILÁTÁS



         #gobeyond

7. NAP

MOSTEIROS

Ezen a napon a sziget legnyugatibb pontját 

nézzük meg, ahol a bátrabb szörfösök 

kipróbálhatják magukat a helyi reef break-en. 

Ebéd után ellátogatunk egy különleges

termálfürdőhöz ahol a forró víz a hideg tenger 

találkozásával válik kellemes hőmérsékletűvé. 

Délutáni szörf Tuka Tulán. Búcsúvacsorára egy 

különleges tengeri étterembe megyünk.





         #gobeyond

8. NAP

LISSZABON

Az utolsó napot korán kezdjük, hogy elérjük a 

lisszaboni gépünket. A lisszaboni reptéren egy 

csomagmegörzőben hagyjuk a csomagokat és 

a város leghíresebb gasztropiacán ebédelünk.

Teszünk egy sétát a Tejo folyó partján,

felfedezzük Belém és Barrio Alto városrészeket. 

A gyors városnézés után visszametrózunk 

a reptérre és elbúcsúzunk egymástól.





         #gobeyond

 SZÁLLÁS

7 éjszaka egy privát villában a városka főterén, 

az óceán közelében

Kényelmes 2-4 fős szobákban

Nagyobb csoport esetén bérelünk 

egy sétatávolságra lévő második villát

Egészséges, friss és laktató reggeli minden nap

Ebéd és vacsora a legkülönlegesebb helyi 

éttermekben, vagy közösen főzünk a szálláson

ELLÁTÁS



         #gobeyond

A SZÖRF 

Az oktatást Sergio vezeti, aki egyetemen tanulta 

ezt a szakmát és főállásban versenyzőket edz

Gyakran mi vagyunk az egyetlen szörfösök 

a vízben, aminek köszönhetően a tanulási 

folyamat sokkal biztonságosabb 

és élvezetesebb

Mivel a sziget relatíve kicsi, és 40 perc alatt 

elérünk az egyik feléből a másikba, így 

mindig az adott időjárási körülményeknek 

(hullámzás, szélirány, apály-dagály mozgások) 

és a csoport tudásának legmegfelelőbb 

szpoton fogunk szörfözni



         #gobeyond

7 éjszaka szállás reggelivel

Helyi közlekedés

Ponta Delgada reptéri transzfer

Szörfoktatás és guiding

Szörfdeszka és neoprén ruha bérlés

BTS túravezetés

Repjegy (200-400 €)

Biztosítás ami fedezi a szörfözést 

(BTS által ajánlott: 20-50 €)

Költőpénz (250-500 €), az alábbi költésekre:

   Belépők (kb. 8 € / termál fürdő)

   Ebédek és vacsorák  (5-25 € / étkezés)

Igény esetén repjegy vásárlás intézhető 

az irodánkon keresztül is, az ügyintézés díja 50 €

AZ ÚT ÁRA

AZ ÁR TARTALMAZZA

790 € 

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK
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40% ELŐLEG

BTS KALAND

ÉRDEKLŐDÉS 1. 2.

3. 4.

5. 6.

JELENTKEZÉS MENETE

& UTAZÁSI SZERZŐDÉS

REPJEGY 

VÁSÁRLÁS

* 30 nappal az indulás előtt. 30 napon belüli jelentkezés esetén a részvételi díj egyben fizetendő. 

VISSZAIGAZOLÁS

HELYFOGLALÁS

MÁSODIK RÉSZLET

BEFIZETÉSE*



+36 30 272 3004

JELENTKEZZ

HELLO@BEYONDTHESTANDARD.COM

VAGY KÉRDEZZ NYUGODTAN!

https://vimeo.com/beyondthestandard
https://www.instagram.com/beyondthestandard/?hl=hu
https://www.youtube.com/channel/UCkOKJBGCp0IoTTe8mdxQAJw
https://www.facebook.com/BeyondTheStandard/
https://www.linkedin.com/company/beyond-the-standard/

