NORONHA
BODYSURF PRO

O programa tem foco em atividades físicas dentro e fora d’água, incluindo
Bodysurf-Yôga, treino técnico e tático individualizado
Durante os 04 dias do programa, você vai desenvolver suas habilidades aquáticas para o próximo nível, baseado em experiências
de treinamento e uma interação intensa com o oceano. O programa tem foco em atividades físicas dentro e fora d’água, incluindo
Bodysurf-Yôga, treino técnico e tático individualizado, levando o participante a explorar os seus limites para um melhor condicionamento e desempenho no ambiente aquático!
Tudo isso na magia de Fernando de Noronha! A ilha dispensa apresentações: um paraíso brasileiro, com 4.200 habitantes,
muita natureza virgem e preservada, onde a vida se expressa com vigor e diversidade, seja nas ondas ou debaixo da água cristalina. Escolhemos uma época do ano propícia para todos experimentarem o oceano sem crowd. Muitas formas de explorar
suas habilidades no oceano e na vida: surf, bodysurf, bodyboard, dolphin swimming, mergulho, combinado com exercícios
inovadores, yoga, meditação e suporte profissional personalizado.

PARA QUEM É O CURSO
• Aqueles que já fizeram o Watermen Experience Noronha e
querem dar um passo a mais na sua performance;
• para surfistas, bodyboarders, bodysurfers e nadadores de
nível avançado;
• pessoas em busca da surfe trip dos sonhos;
• para quem quer aprofundar o seu olhar e relacionamento
com o oceano.

SOBRE O CURSO
Esse trabalho surgiu em 2015, quando percebemos a vontade de alguns alunos de avançar e explorar seus limites dentro e
fora d’água, ampliar ainda mais a forma de interagir e olhar para o
grande professor, o Oceano.

Nosso Convite
Venha abert@ a explorar seu lado mais íntimo!
Tendo o mar como grande professor,
iniciaremos uma conversa interna que você
vai carregar por muito tempo!

NOSSA EQUIPE
Henrique Pistilli palestrante inspiracional, sea coach, consultor de empresas, atleta, empreendedor e apresentador do programa
Homem Peixe no Canal OFF. Assim como no mar, o Homem Peixe
encara as mais diversas ondas da vida.
Fabi Pereira facilitadora de processos de desenvolvimento humano de mãos dadas com a natureza, graduada em Administração de
Empresas (EAESP - FGV) e Esporte (EEFE - USP) e pós-graduada
em Esportes e Atividades de Aventura (FMU -SP).

Lucas Nelli instrutor de Yôga, salva-vidas, facilitador do
Watermen Experience Noronha, atleta de bodysurf e shaper oficial do
Long Handboard usados pelo Homem Peixe, feitos através da reciclagem
de pranchas quebradas.
Whatsapp: (71) 99276-4433		

e-mail: shark@homempeixe.com.br		

Contato: Lucas Nelli

COMO SE INSCREVER
1. Preencher Ficha de Inscrição e Formulário Médico enviados por e-mail;
2. Efetuar o pagamento de boleto bancário que será enviado a você após o recebimento das fichas, conforme sua situação:
1°Lote - R$ 2.000,00 à vista / R$ 2.200,00 em até 5x
2°Lote - R$ 2.200,00 à vista / R$ 2.500,00 em até 5x
3° Lote - R$ 2.500,00 à vista (até a data do programa)
3. Realizar um bate-papo via Skype e/ou telefone com o objetivo de complementar as informações contidas em sua ficha de
inscrição (essas conversas serão agendadas a partir de setembro por Fabi Pereira)

IMPORTANTE
Estão inclusos nesses valores: 4 dias de imersão com salva-vidas, diário de bordo, alimentação e hidratação na praia (castanhas e
frutas secas – água e sucos), apoio logístico e registro fotográfico do processo. Não inclui passagens aéreas, traslado, hospedagem, seguro viagem, TPA (taxa de proteção ambiental) e taxa de entrada no parque (opcional).

LEMBRE-SE!
A questão financeira não deve ser um impedimento para sua participação. Estamos abertos para conversar e ter você
com a gente nesta jornada! Se este for o seu caso, entre em contato conosco para saber mais.

HOSPEDAGEM
Para aprofundar o nosso proceso, convidamos todo o grupo a se hospedar no mesmo local: a CASA SWELL! Inaugurada em junho de 2017, a casa traz uma proposta inovadora para a ilha, sendo o primeiro hostel local que
oferece valores mais baixos e busca uma troca cultural entre os hóspedes e a comunidade. Um ambiente
alto-astral, com cozinha e área de lazer coletivas e quartos compartilhados que serão divididos apenas
com participantes do programa. O café da manhã está incluso e será servido às 06h nos dias de curso,
atendendo nossas necessidades.
Para fazer sua reserva, entre em contato com Maga (81) 99941.8101.
*valores especiais para os participantes do Watermen: R$ 170,00/dia.

