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Um Surf Camp pensado para a galera entrar no 
mundo mágico do surf, para que a água salgada 
comece a correr pelas veias. Com técnicas e ensi-
namentos da Escola de Surf Onda Azul, garanti-
mos diversão e aprendizado durante todo o camp.

Será uma oportunidade para aprender, evoluir, se 
sentir seguro e pegar muitas dicas com pessoas 
treinadas para isso.

Esse Surf Camp é dedicado a:
      Pessoas que querem aprender a surfar
      Surfistas iniciantes que buscam mais segurança 
e técnicas para evoluir mais rápido

Esse projeto foi pensado para quem quer ter a 
vivência do surf junto a natureza, começar ou evo-
luir em um esporte altamente prazeroso, junta-
mente com uma galera na mesma vibe.
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Apresentacão
SURF TRIPS CAMP 

o que e

PRA QUEM E

Surf para iniciantes



como vai ser
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Em clima de muita diversão 
e aprendizado começamos o dia 
com uma sessão de exercícios 
de aquecimento pré-surf.

Logo após os professores dão as co-
ordenadas e dicas para a galera ja ir 
se a jeitando e cair no mar para 
surfar.

A tarde, depois daquela descansada 
pós almoço vamos para mais uma 
sessão de surfe. No final da tarde 
reunimos todo mundo e vemos as 
imagens, fazendo uma video-análise 
de cada um.
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como vai ser
Você receberá aulas de uma equipe especializada e 
muito capacitada, para que vc aprenda e evolua da 
melhor forma possível.

    Treinamentos físicos específicos para o surf
    Conhecimento de equipamentos
    Técnicas para aprendizado e evolução rápidos
    Fotos e filmagens de surf

Aqui não tem nenhum espírito competitivo, apenas 
camaradagem, momentos divertidos, respeito e um 
objetivo em comum de aprender e evoluir no surf, 
entrando para esse mundo mágico.

Será um momento para se sentir em uma surf trip, 
com todos participantes reunidos na mesma pousa-
da, respirando surf o dia todo.

Alem disso 
     você ainda vai ter
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@necobasso 

ORGANIZADORES
Surf Trips Camp foi idealizado pela Surf Trips, 
agência do Grupo RZ Turismo, com mais de 13 
anos de mercado, especializada em roteiros 
personalizados para viagens de surf.

Acreditamos que o Surf Camp é a busca
pelo conhecimento e vivenciar da forma 
mais profunda a experiência de uma 
surf trip e contato com o esporte.
 
Independentemente do nível e proposta
do Camp, você sempre estará
totalmente amparado pela melhor
estrutura, atividades e instrutores
que te proporcionem evolução 
e sintonia com o esporte.

@vini_dmedeiros

@surftripsrzturismo

@diegovalente16

@ronald_zancan

@leonardokaster 

@guilherme_zancan

@fe_puravida 

 equipe de 
      suporte local

em Garopaba SC 

@necobasso 



onda azul
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@escoladesurfondaazul

Este Surf Camp será realizado em 
parceria com a melhor e mais tradi-
cional escola de surf de Garopaba. 

A Escola de Surf Onda Azul tem 20 
anos formando novostalentos 
e aprimorando o surf da galera.

Benefícios exclusivos para os participantes:

Acesso prioritário para reserva de lugares nos
próximos Surf Camps em Garopaba e outros
destinos.

Kit de Surf Trips - Surf Camp Garopaba

Grupo exclusivo no WhatsApp com ofertas
e descontos exclusivos da Surf Trips.



GUTO 
 NOGUEIRA
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Capitao da  barca

Guto Nogueira será o capitão dessa 
edição da barca de Garopaba.

Morador da região, ele é um 
conhecedor de todas as ondas 
da área. E é por lá que consegue 
manter o foco na vida entre uma 
viagem e outra.

Amante da vida e do lifestyle praiano, 
sua fissura por surf já o fez explorar 
o mundo em busca de altas ondas. 
Com a bagagem de quem busca 
se divertir, trocar idéia e a judar 
as pessoas a se desenvolverem 
ele não deixa dúvida de que 
a diversão será garantida! 

Churrasco, surf, passeios 
e troca de experiência 
são as promessas desse 
Surf Trips Camp."

@ogutonogueira



8

Garopaba

Garopaba é a capital catarinense do surf e conhecida 
pelas suas belíssimas praias e seu potencial para rece-
ber variados tipos de ondulação ao longo de todo ano. 

Com várias praias famosas e conhecidas como Silveira e 
Ferrugem, e outras nem tanto, é garantia de diversão 
dentro da água, seja surfando as ondas ou dando uma 
volta de stand up por toda região. 

A cidade respira surf e é berço da famosa marca de 
roupa de borracha Mormaii. Além dela há varias outras 
marcas que estão presentes na região como Rancho do 
Surf, Rip Curl, Index Krown, Free Surf e Silverbay.

Os picos que iremos desfrutar estão praticamente no 
quintal da nossa pousada.

pela regiãO
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Praia de Garopaba

Praia de Garopaba



9@garopabasurfhouse

parceiros

@ranchodosurf

@silverbaybrasil

Silverbay é uma das marcas de acessórios e 
equipamentos mais atuantes e presentes no 
mercado brasileiro. Dentro da sua equipe 
tem atletas da elite mundial como Miguel
Pupo, Michael Rodrigues e Alex Ribeiro. Uma 
marca puramente surf e apoiadora do
esporte brasileiro. Também é a detentora da 
Tokoro surfboards no Brasil, famoso shaper 
havaiano.

Rancho do Surf é a loja de surf mais antiga 
de Garopaba. Lá você vai encontrar o verda-
deiro espírito aloha e será atendido por 
surfistas experientes que vão saber lhe indi-
car os melhores equipamentos e materiais 
para o seu surf evoluir.

A loja Garopaba Surf House nasceu a partir
da necessidade de levar pranchas, acessó-
rios e confecção de alta qualidade com
preço direto de fábrica para o consumidor
final. Já são 5 anos e mais de 700 pranchas
vendidas sempre respeitando a necessidade
do cliente.
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O QUE INCLUI

– 

Não inclui:
Bebidas durante as refeições
Despesas extras de caráter pessoal

*Todas as fotos, de dentro e fora da água -
serão apresentadas aos surfistas que podem -
negociar um pacote diretamente 
com o fotógrafo para receber além 
do que foi contratado no Surf Camp.

 

02 sessões de vídeo análise 
do desempenho e evolução 
de cada participante;

Sessão de Ginástica Natural 
(prática utilizada por surfistas 
profissionais e iniciantes
para melhorar a flexibilidade, 
força e equilíbrio no surf);

Workshop sobre pranchas e equi-
pamentos, palestra sobre os deta-
lhes de cada equipamentos e 
modelos de pranchas, e instruções 
para escolher seu equipamento 
ideal;

Almoço de despedida 
(não inclui bebidas);

Kit Surf Trips - 
Surf Camp Garopaba

Traslados:  aeroporto Floripa / 
Garopaba / Aeroporto Floripa;

03 noites de hospedagem com 
café da manhã em Garopaba;

Jantar de boas vindas 
(não inclui bebidas);

05 sessões de surf com instrutores 
credenciados e todo equipamento 
disponível: Pranchas (softboard 
para iniciantes) e roupas de neo-
prene;

Transporte para os picos de surf 
da região com surf guia local 
e experiente;

Filmagens das sessões de surf;

umaGaranta 
das vagas 
para este

 Surf Camp!
(clique aqui)

São apenas 
10 lugares!

https://api.whatsapp.com/send?phone=554891703421&text=Quero%20Participar%20do%20Surf%20Camp%20Garopaba%20com%20o%20Guto%20Nogueira
https://api.whatsapp.com/send?phone=554891703421&text=Quero%20Participar%20do%20Surf%20Camp%20Garopaba%20com%20o%20Guto%20Nogueira


ate 16 11
Investimento: 
R$ 1.950,00

Forma de pagamento: 

Entrada de 
R$390,00
+ 10 vezes 

de R$156,00 &

surfista

Acompanhante
Investimento: 
R$1450,00

Entrada de 
R$290,00
+ 10 vezes 

de R$ 116,00

SURFISTA

Acompanhante

Investimento: 
R$ 2050,00

Investimento: 
R$ 1550,00

apos 16 11

1 de R$410,00 
+ 10x R$164,00( (

1 de R$ 310,00 
+ 10x R$124,00( (

     Envie uma 
mensagem agora!

CLIQUE AQUI OU CHAME NO

    (48) 3254 4035

e confirme sua presença.

Garanta Já 
   o Seu Lugar

Forma de pagamento: 

https://api.whatsapp.com/send?phone=554891703421&text=Quero%20Participar%20do%20Surf%20Camp%20Garopaba%20com%20o%20Guto%20Nogueira


ALOHA

Um produto

www.surftrips.com.br
@surftripscamp

@surftripsrzturismo


