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PRESS RELEASE 
Meninas à água! Rip Curl Girls Tour amanhã em Peniche! 

PR RCG 02 PT 

 

Hoje é o último dia de inscrições para o Rip Curl Girls Tour, que 
começa já esta sexta-feira. Esta tournée da Rip Curl é uma busca pela 
experiência perfeita de surf, a busca pela pelo equilíbrio do corpo e da mente em 
sintonia com a natureza. 

E este fim-de-semana tem muito para oferecer. Para lá da iniciação ou melhoria 
da técnica do surf, há aulas de yoga, dança e relaxamento. Muitos 
momentos de convívio e algumas paragens para descanso, para conviver, comer 
um bocadinho ou recuperar energias. 

No Rip Curl Girls haverá alguns momentos didácticos, mas do maior interesse 
para qualquer rapariga que queira participar neste evento. A palestra sobre 
alimentação é um dos momentos favoritos todos os anos, e a palestra 
ambiental vai ser uma novidade, juntamente com uma aula de defesa 
pessoal. 

A pérola deste Rip Curl Girls é a viagem à Berlenga, no sábado. Está 
planeada uma sessão de snorkeling, logo seguida de um passeio pela ilha e de 
um agradável jantar neste fantástico lugar, privilegiado para o contacto com a 
natureza. A estadia no parque de campismo da Berlenga também será um 
momento diferente para as participantes. 

Os melhores professores de surf, com o melhor material disponível, para a 
melhor experiência que o surf pode oferecer - é a promessa do Rip Curl Girls 
Tour e da Alfarroba, organizadora deste evento desde que o mesmo pisou 
terras de Portugal. 

Esta edição tem o incansável apoio da Câmara Municipal de Peniche, que 
está empenhada em dar a conhecer este local perfeito para a prática do surf, 
com praias de areais grandes e protegidos de ventos. 

Este é um fim-de-semana dedicado a meninas entre os 8 e os 88 anos, com 
inscrições abertas até ao final do dia de hoje, no site 
http://ripcurlgirlstour.sapo.pt. 
 

O Rip Curl Girls Tour é uma organização da Alfarroba para a Rip Curl, 
com o patrocínio da Câmara Municipal de Peniche e o importante apoio 
das marcas Nokia, B!, Fiat, Tmn, Fonte Viva, e do portal 
http://Surf.Sapo.Pt.  

http://ripcurlgirlstour.sapo.pt/
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