
Reisimemo  

Surftowni Portugali laager, Foz do Arleho 
  

Reisi toimumisaeg: 7.10-16.10.2022 

  

Spot 

 
Paljud teavad Portugali kui lainesurfi mekat, kuid samuti on seal mitmeid peegelsiledaid 

laguune. Ühest nendest on Lissabonist põhja pool asuv Obidose laguun. Obidos on paljude 

prode lemmikspot Euroopas, näiteks on kolinud sinna elama endine freestyle 

maailmameister Christoph Tack ja tema girlfriend Helena Brochocka. Laguuni ümber on 

mitmeid spote, kuid parimaks peetakse just Foz Do Arelho spoti, kus tuul tuleb offshorina 

ning vesi on seetõttu peegelsile. Veetase sõltub tõusust ja mõõnast, kuid laguun on 

enamjaolt 2m sügav. Spot sobib ka algajale surfarile, kuna kalda ääres on piisavalt pikalt 

ka madalat vett. Foz Do Arleho spot on avatud surfamiseks alates 15 september, suve 

perioodil on seal ujumis- ja päevitamisala.  

 

 

 
 

 

 

 

Ilmastikutingimused 

 

Oktoober on üldjuhul tuulisem kuu. Soovitame kaasa võtta nii väikesed kui suured lohed, 

kuna on rahulikumaid päevi 6-7m/s tuulega, aga ka tormisemaid päevi, kus tuul puhub 

kuni 15m/s. 



 

Õhutemperatuur on oktoobris kuni 25 kraadi, öösel 15 ning veetemperatuur vahemikus 

17-20 kraadi.  Soovitame kaasa võtta 4/3 kuni 5/4 mm paksusega kalipso. Riietusest on 

sobivad suvised riided päeval ja midagi soojemat õhtul ning tuuliste ilmadega kandmiseks.  

 

Varustuse hoiustamine  

 

Varustust hoiustame enda majas, meil on suur hoov, kus varustust hooldada ja pakkida. 

Majutuskoht asub sõidukohast umbes kahe kilomeetri kaugusel.  

  

Majutus 

 

Ööbime 10 kohalises suures villas Foz do Arlehos. Villas on  4 magamistuba, 3 vannituba, 

bassein, suur köök, grillimisala ja terass. Pilte majutusest näed all pool.  

  

 

Kui tuul ei puhu või kes ei surfa: 

 

• Lainesurf – poole tunni autosõidu kaugusel asub Peniche – Euroopa 

lainesurfi meka. Peniche lained sobivad suurepäraselt algajale ning 

kohapeal on võimalik võtta nii grupi- kui eratunde ning rentida algaja ja 

edasijõudnu laudu.  

• Nazare – poole tunni autosõidu kaugusel on koht, kuhu rulluvad maailma 

suurimad lained. Suure laine ennustus on oktoobri lõpust kuni veebruarini, 

just siis kui puhuvad tormisemad tuuled. Lisaks on seal surfimuuseum, 

mida kindlasti külastada tasub.  

• Obidose küla on tõenäoliselt üks muinasjutulisemaid väikelinnu Portugalis. 

Enamik maju kitsaste tänavate ääres on lubjatud lumivalgeks ja nende 

majade katused on kaetud punaste katusekividega. Kaitseks sissetungijate 

eest, ehitati 14. sajandil müür, millel jalutades saab Obidosele tiiru peale 

teha.  

• Rataste rent – Obidosel on mitmeid häid rattaradasid, kus saab nautida 

lummavaid vaateid. 

• Kajaki ja SUPi rent  

• Golf – golfihuvilistele on olemas lähiümbruses suurepärased golfirajad  

 

   

 

Autorent ja transferid: 

 

Auto saab rentida Lissaboni lennujaamast ning 10 päeva hinnad algavad 160 eurost 

sõltuvalt auto suurusest. Rendiautot on mõistlik kamba peale jagada, kuid arvestada 

tuleks, et ka surfikama peaks autosse mahtuma. Teeme eraldi reisichati, kus autote 

jagamist on lihtne organiseerida.   



 

 

Laagri hind:  

 

Standard pakett 10 päeva                 550€ 

Progression pakett 10 päeva             650€* 

 

Klubiliikme hind: 

 

Standard pakett 10 päeva                 500€ 

Progression pakett 10 päeva             600€* 

 

Rohkem infot Surftowni Surfiklubi klubiliikmelisuse kohta leiad siit: 

https://surftown.ee/tule-klubiliikmeks/ 

 

 

Hind sisaldab:  

 

• Majutust 2 kuni 4 inimese toas 

• Varustuse hoiustamist majas 

• Spoti tutvustust, self rescue koolitust 

• Spotguiding 

• IKO Level 3 instruktori olemasolu ja silma peal hoidmist 

• Lainesurfi baasõpet kaldal 30 min 

• *Progression pakett sisaldab 3x90 min juhendamist grupis Kristiin Oja (IKO 

Assistant Trainer, Level 3 Instruktor) poolt 

 

 

Hind ei sisalda: 

 

• Lennupileteid 

• Erakoolitusi 

• Autorenti  

• Toidukordi 

• Lisategevusi ja varustuse renti 

 

Lennupiletid: 

 

Lennupiletid broneerib igaüks ise, meie kasutame üldjuhul Skyscanneri otsingumootorit. 

Lennata tuleks Tallinnast Lissaboni. Lennuhinnad algavad alates 260€ edasi-tagasi, 

arvestada tuleks ka surfivarustuse pagas juurde.  

 

Koolitused ning varustuse rent 

 



RENT: 

Kogu varustus terve reisi ajal 350€*  

Päevarent 90€ kogu set 

 

*Varustus tuleks ise oma pagasiga kohale viia ning tagasi tuua 

 

NB! Anna varustuse rendi soovist teada enne reisi, et teaksime sobiva varustuse kaasa 

võtta. 

 

 

Koolitused: 

 

Kohapeal on võimalik võtta koolitust eraõppena 110€ või kaheses grupis koolitust hinnaga 

80€ / osaleja, kestvus 90 minutit.  

 

 

NB! Broneeri koolitus kohe, kui laagrisse registreerud, et teaksime varustuse ja aja 

planeerimise puhul sinuga arvestada. 

 

 

 

 

 



 

Obidos laguun 
 

 
Obidos laguun 
 
 

 
Lainesurf Peniches 
 
 
 







 


