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3 a 8 de setembro, em Peniche

Mergulha na riqueza
dos oceanos
A Academia Tanto Mar coloca-te em ligação direta com o mar e todas
as suas potencialidades: desporto, investigação científica e turismo são
algumas das áreas abrangidas.

www.tantomar.forum.pt
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É para te mostrar tudo o que mar tem para oferecer que a
Forum Estudante, a Escola Superior de Turismo e Tecnologia
do Mar e a Câmara Municipal de Peniche organizam a
Semana Tanto Mar.
Para que fiques a conhecer a vasta riqueza do mar,
trazemos-te atividades relacionadas com as suas várias
vertentes: da costa ao mar alto e da tona às profundezas.
Fica a conhecer algumas das atividades incluídas.

Apanha esta onda

Terás a oportunidade de ter aulas de Surf. E, para que a
lição fique bem estudada, nada como uma visita ao Centro
de Alto Rendimento de Surf de Peniche.

Mergulha na riqueza

Com o acompanhamento de instrutores, poderás realizar
uma jornada pelo fundo do mar, aprendendo assim como
funcionam os equipamentos e de que forma se comunica
debaixo de água.

Navega a todo o vapor

Durante a Semana Tanto Mar, poderás visitar diversas
embarcações: fragatas, navios e submarinos. Destaque
ainda para uma visita ao Arquipélago das Berlengas.

Em terra

Da Fortaleza de Peniche aos Laboratórios da Escola Superior
de Turismo e Tecnologia do Mar, existem muitos locais por
descobrir.

A participação é
gratuita, com alojamento
e alimentação incluída. A
inscrição é muito simples.
Basta que preenchas o
formulário em www.tantomar.
forum.pt. Depois, é só esperar
o nosso contacto, para
conheceres os passos
seguintes.

