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PORQUÊ A FIGUEIRA DA FOZ?
A FIGUEIRA DA FOZ DESTACA-SE POR TER SIDO A 

PRIMEIRA ESCOLHA PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS 
DO WCT EM PORTUGAL NOS ANOS 90. OS EVENTOS 

MUDARAM DE LOCAL, MAS AS ONDAS MANTIVERAM-SE 
COMO SEMPRE E COM MUITO MENOS CROWD QUE 

OUTROS SPOTS EM PORTUGAL.

Conhecida como uma das mais bonitas e glamourosas cidades da costa de 
Portugal, está rodeada por longas praias de areia branca e por uma paisagem 

deslumbrante. É uma cidade voltada para o mar, na cultura, tradições e 
gastronomia.

Está localizada na Beira Litoral, na costa oeste do centro de Portugal, perto de 
muitos spots com altas ondas e que funcionam durante todo o ano, o que faz com 

que seja um um excelente destino de surf para estadias longas, quer para 
surfistas iniciados, que precisam de tempo para aprender, quer para os mais 

experientes, que querem tempo para surfar e relaxar longe das multidões. Mas 
também para estadias mais curtas em surf trips por Portugal, uma vez que está 

entre Lisboa e Porto e a menos de uma hora de distância de outras zonas de surf 
como Peniche ou Espinho.

Os spots de surf mais próximos da Figueira da Foz mantêm a alma e a beleza 
natural de uma zona menos explorada, oferecendo diferentes possibilidades, point 

break, after point break, beach break... A Praia do Cabedelo é a mais popular, 
notável pelas suas dunas e vegetação selvagem, é uma praia calma, com boas 

instalações e uma vista deslumbrante sobre a cidade da Figueira da Foz.



CONDIÇÕES
ATMOSFÉRICAS
TEMPERATURA °C

JAN/FEV
-

16º

MAR/ABR
-

20º

MAI/JUN
-

24º

JUL/AGO
-

28º

SET/OUT
-

24º

NOV/DEZ
-

18º

CIDADE + PRÓXIMA
FIGUEIRA DA FOZ

100 km PORTO
180 km LISBOA

COMIDA & BEBIDA

FESTIVAIS
LOCAIS

GLIDING 
BARNACLES

S JOÃO

SUNSET PARTY
NA PRAIASARDINHAS         VINHO

SURF SPOTS
+ PRÓXIMOS

SEGREDOS DA QUINTA

CABEDELO

BUARCOS
GALA

MARISCO           CERVEJA FIM DE TARDE
NA PISCINA YOGA WALTER’s

COCKTAIL



ALOJAMENTO

A Quinta D'Anta Surf Lodge é um hotel 
construído numa antiga quinta de família 
que nasce de um projecto de amigos que 
acreditam na hospitalidade. A propriedade 
combina a tranquilidade do campo com o 
conforto de um hotel moderno.

Apenas a 10 minutos da Praia do Cabedelo, 
é a escolha perfeita para surfistas que 
procuram um lugar acolhedor para férias, 
onde podem escolher entre um conjunto 
alargado de atividades, momentos felizes e 
divertidos ou simplesmente relaxar.

UM LUGAR QUE “FALA 
COM O SURFISTA”



SURF LODGE PACKS 

Alojamento em quarto privado com 

casa de banho privativa

Pequeno almoço diário

Aulas de surf diárias

Free surf diário

Equipamento de surf (fato e prancha)

Utilização gratuita da piscina, campo de 

padel ténis exterior e bicicletas

Fotos de surf1

Estacionamento

Transporte para a praia

Seguro

O QUE ESTÁ INCLUÍDO

1 Depende da disponibilidade.



LOW
SEASON

MID
SEASON

HIGH
SEASON

SPECIAL
SEASON

480 € 540 € 590 € 1.190 € 

270 € 290 € 320 € 700 € 

225 € 250 € 270 € 550 € 

Preços por pessoa com alojamento em quarto privado: Single, Duplo ou Triplo

6 noites de alojamento + 6 dias com aulas de surf e free surf

Aberto 7 dias por semana, durante todo o ano1

Flexibilidade no número de dias e actividades

LOW SEASON: Novembro-Maio; MID SEASON: Junho + 16-30 Setembro + Outubro; HIGH SEASON: 1-15 Julho + 1-15 Setembro; 

SPECIAL SEASON: 16-31 Julho + Agosto

Natal, Fim-de-Ano, Carnaval, Páscoa e Feriados especiais poderão estar sujeitos a tarifas adicionais       

PREÇOS

SURF PACK 7 DIAS

1 Porque nos preocupamos com a segurança, as aulas de Surf dependem sempre das condições do mar e do tempo. Por essa razão, temos total liberdade para alterar qualquer horário.



PREÇOS

SURF & YOGA PACK 7 DIAS

LOW
SEASON

MID
SEASON

HIGH
SEASON

SPECIAL
SEASON

530 € 590 € 670 € 1.260 € 

300 € 360 € 400 € 780 € 

260 € 290 € 320 € 590 € 

Preços por pessoa com alojamento em quarto privado: Single, Duplo ou Triplo

6 noites de alojamento + 6 dias com aulas de surf e free surf + 6 dias com aulas de yoga

Aberto 7 dias por semana, durante todo o ano1

Flexibilidade no número de dias e actividades

LOW SEASON: Novembro-Maio; MID SEASON: Junho + 16-30 Setembro + Outubro; HIGH SEASON: 1-15 Julho + 1-15 Setembro; 

SPECIAL SEASON: 16-31 Julho + Agosto

Natal, Fim-de-Ano, Carnaval, Páscoa e Feriados especiais poderão estar sujeitos a tarifas adicionais       

1 Porque nos preocupamos com a segurança, as aulas de Surf dependem sempre das condições do mar e do tempo. Por essa razão, temos total liberdade para alterar qualquer horário.



PREÇOS

ESCOLA SURF & SUP

Preços por pessoa por aulas privadas ou de grupo

Instrutor certificado

Inclui equipamento para a aula: fato e prancha

Seguro

Aberto 7 dias por semana, durante todo o ano

1 AULA PACK 5 AULAS

45 € 180 €

60 € 240 €

+

1 Porque nos preocupamos com a segurança, as aulas de Surf e SUP dependem sempre das condições do mar e do tempo. Por essa razão, temos total liberdade para alterar qualquer horário.
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