Parcerias –
Descontos

Fish

Surf

School

-

Porto Card
15% desconto
Porto Card - Official City Pass
Buy here

Colaboradores TAP
15% de desconto
Os colaboradores TAP obtém descontos nos seguintes serviços prestados pela escola: Em
todos os produtos da escola (aulas individuais ou em grupo, avulsas ou pacotes de aulas,
campos de férias e festas de aniversário). O desconto é extensível aos filhos. Não é
cumulável com outros descontos existentes.
Como usufruir dos descontos?
Deverá apresentar cartão de identificação de colaborador TAP à data da realização da
primeira aula/realização do serviço/acto de pagamento.

Sócios ACP
20% de desconto
aula experimental de Surf e Bodyboard

10% de desconto
aquisição de Packs de aulas, clínicas de Surf (Férias) e na compra de voucher-presente

Condições
Esta oferta não é acumulável
Oferta sujeita a disponibilidade.

com

outras

campanhas,

promoções

ou

vouchers.

Associação Mutualista Montepio Geral
15% de desconto
15% de desconto em aulas de surf e bodyboard, festas de aniversário com surf e campos
de férias escolares, promovidos pela FISH Surf School.
Aceda a página do parceiro aqui

Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos
Bancários
15% desconto
Desconto aplicável em aula experimental, aulas avulsas, pacotes de aulas, mensalidades,
festas de aniversário, campos de férias (excepto sobre o valor do seguro anual, em cursos intensivos
de férias)
*Não acumulável com outras promoções/descontos

Naxitis
15% de desconto
Em aulas de surf e bodyboard (aula avulso, pacotes de aulas)

WOW Cowork
20% de desconto
Aquisição de aulas de surf* (aula experimental, avulsa em grupo, bem como na aquisição
de pacote de aulas), campos de férias infantis, festas de aniversário e aluguer de material
técnico.

Java Cowork
20% de desconto
Aquisição de aulas de surf* (aula experimental, avulsa em grupo, bem como na aquisição
de pacote de aulas), campos de férias infantis, festas de aniversário e aluguer de material
técnico.

Erasmus Life Porto Card
Special Price for the Erasmus Life Porto Card.
The card will give you discounts in all our events and activities.
Don't forget to bring you card!

ISIC Card
15%*
at Surf School in lessons & rentals
at Surf Shop (except surfboards)
*Non cumulative to other offers neither special price.

M2Students Card
Special Price for the M2Students Porto Erasmus Card.
The card will give you discounts in our surf lessons
Don't forget to bring you card!
You can't share and the card it's personal to get the discount (need to be yours).

Luggage Kepper
This luggage Keeper is the ideal location if you're staying or enjoying your day at Matosinhos' Beach. We
care about your luggage as well as your welfare. Protect your bags and your skin! Drop your luggage at the
pharmacy and buy yourself a sunscreen ;) The closest exit is Matosinhos Sul Metro Station.
Discover more here.

Add Description here

FitHome
15% de desconto
aula experimental de Surf ou Bodyboard
clínicas de Surf (férias)
aquisição de voucher-presente
aquisição de packs de aulas

Condições
Esta oferta não é acumulável
Oferta sujeita a disponibilidade.

com

outras

campanhas,

promoções

ou

vouchers.

The Getaway Van
15% para clientes TGV portadores de Getaway Card
5% para alunos da FISH Surf School e 10% para alunos Erasmus portadores de cartão M2Students e
Erasmus Life Porto que também sejam alunos da FISH Surf School
Para beneficiar do desconto as reservas devem ser efetuadas diretamente com a FISH SURF SCHOOL.

Your Care
Para alunos FISH SURF SCHOOL

15%* em todos os tratamentos exceto laser e produtos.
Consultas de Psicologia com desconto de

20% s/o valor que são 40€.

Para clientes Your Care

15%* em

aula experimental, aulas avulsas, pacotes de aulas, mensalidades, festas de aniversário,
campos de férias (excepto sobre o valor do seguro anual, em cursos intensivos de férias)
*Não acumulável com outras promoções/descontos
Av. Comendador Ferreira de Matos, 545
Matosinhos
Tlm.: 913 435 075

e-Bike Matosinhos
e-bike para clientes FISH SURF SCHOOL & SHOP
-15% em qualquer aluguer e-bike para clientes Fish Surf School
- Desconto de 5% na compra de uma e-bike - A todos os associados a FISH SURF SCHOOL & SHOP
será dado um desconto de 5% em bicicletas elétricas.
FISH SURF SCHOOL & SHOP para clientes e-bike
Atribuição de desconto de 15%* em aulas de surf, alugueres de material técnico, cursos de surf de
duração de uma semana, surf tours e programas de aula de surf com aluguer de material aos clientes
EBIKE.
(*) excepto preços praticados para alunos ERASMUS com cartão ESN e M2STUDENTS CARD
Condições: para beneficiar dos descontos deverá os clientes FISH e e-bike apresentar comprovativo
fornecido pelo parceiro.

Tugabox
Desconto TUGAbox para clientes FISH SURF SCHOOL
Saudades de Portugal?
Aqueles dias de Erasmus ou de férias no nosso país deixou-te cheio de saudades?

Desconto Tugabox para clientes FISH SURF SCHOOL
Utiliza o código fishsurf para obteres desconto nas subscrições únicas no site.
A Tugabox é um projeto que tem como principal missão levar um sorriso a quem gosta de Portugal. Tratase de uma caixa de subscrição, que leva produtos portugueses a quem está longe na forma de uma caixa
surpresa que chega todos os meses (www.tugabox.pt).
A Tugabox chega a 25 países, desde Singapura a Espanha, sobretudo ao Reino Unido e à Suíça. Os
destinatários recebem a caixa entre os dias 15 e 19 de cada mês. E há cada vez mais estrangeiros
interessados em receber esta caixa com cheiros e sabores portugueses.

