


PURI ASU RESORT oferece um santuário paradisíaco, 
livre do stress e problemas da vida cotidiana e 
experiências típicas de surf. Para os surfistas à 
procura de um desafio, nós fornecemos um paraíso 
particular. Localizado entre coqueiros em uma remota 
ilha cercada por ondas perfeitas, Puri Asu Resort é 
o real “Surfers Paradise”. Rodeado por excelentes 
condições de surf em todas as direções..
 

Desfrute do conforto e privacidade de 
um Resort de classe mundial com acesso 
a algumas das melhores ondas do mundo. 

Puri Asu Resort oferece uma experiência de férias 
inesquecível, com instalações de qualidade e acesso 
a uma variedade de atividades.

O recém-inaugurado Resort oferece conveniências 
essenciais e modernas. Com praia de areia branca na 
frente com água cristalina e calma.

BEM-VINDO AO 
PURI ASU RESORT



Puri Asu Resort oferece um mundo totalmente além do tempo e obrigações. Para os surfistas aventureiros que procuram férias, um surf desafiador, nós 
fornecemos um paraíso particular! Localizado entre as palmeiras nesta ilha remota, e rodeado por perfeita condição de surf em quase todas as direções

O Resort recém inaugurado possui todas as conveniências modernas que você esperaria em casa. O Resort está situado em uma bela baía de água salgada, 
com deslumbrantes vistas do oceano Indico e acesso privilegiado para explorar o paraíso.

O PURI ASU RESORT



• 8.000 m2 de terreno, fonte de água natural, à beira-mar

• Pier privado com 40 m de comprimento para o embarque e 
desembarque com segurança

• Galpão para armazenamento de bagagens dos hóspedes

• 1 Barco, motor de 5m 40hp

• 1 Barco, motor de 5.5m 40hp

• 1 Barco, motor de 6,0m 40hp

• 1 Lancha de alta velocidade de 9m com motor de 200hp

• Equipamento para a Pesca Esportiva

• Equipamento de Snorkel

• Ar condicionado em todos os quartos

• 2 Jet Skis Yamaha altamente equipados para prática de Tow-in 
e segurança no Line-up

• E MUITO MAIS!

 
INSTALAÇÕES



Com uma área de 8.000 m2 frente ao mar, rodeado por 
palmeiras e cocoqueiros, selva ao fundo e uma incrível 
vista da baia da Ilha de Asu.

Com dois bungalows tradicionais da Sumatra, 2 metros 
de altura do solo, oferecemos amplos quartos com ar 
condicionado, banheiros. Nossos bangalôs têm varandas 
e grandes salas. E mais sete Bungalows de estilo Balines 
altamente equipados.

Sem dúvida, o nosso Resort oferece a 
melhor estrutura no arquipélago!

Além disso, a nossa praia privada está localizada a 
10 metros dos quartos, também temos um Bungalow 
de praia, um belo Gazebo para a prática de Yoga e  
treinamento funcional ou para que possa relaxar dia e 
noite, e especialmente, apreciar o nascer do sol - ÚNICO!

Nós podemos acomodar até 15 surfistas e um total de 
20 hóspedes. Você pode esperar que nós temos suas 
prioridades cobertas. Nossas instalações são adequadas 
para mulheres e crianças também.

Itens maiores, como pranchas de surf, serão armazenados 
em uma área designada, onde pode encontrar pranchas, 
leashes, quilhas e outras coisas que você possa precisar. 

ACOMODAÇÕES



SUPERIOR
Em 2017 estamos orgulhosos de oferecer nossas
novas acomodação de luxo.

As três Villas de dois quartos com banheiros 
privativos estão agora disponíveis para nossos 
clientes.

Contratamos uma equipe de construtores de Bali 
para construir exclusivamente essas unidades
especiais.

Nós garantimos que este é o melhor 
acomodacao no North da Sumatra.

Cada unidade tem:

2 QUARTOS PRIVATIVOS

2 BANHEIROS PRIVATIVOS

VISTA DO OCEANO

1 cama king Size

Ar condicionado

Chuveiro de água quente

Rack para pranchas de Surf

Piso em Cerâmica fina



DELUXE
Unidade à beira-mar. Esta unidade é ideal para 
famílias com crianças ou amigos viajando juntos.

Apenas 15 metros da beira da água, 
você vai adormecer com o barulho 
das ondas e até mesmo sentir o swell 
ganhando forca.

Esta unidade tem:

1 BANHEIRO PRIVATIVO

3 camas Queen Size

VISTA DO OCEANO

Ar condicionado

Chuveiro de água quente

Rack para pranchas de surf

Redes em volta do terraço



STANDARD
Nossa primeira acomodacao, esta casa foi pré 
fabricada em Palembang, Sul da Sumatra e trazida 
para a Ilha de Asu. Cravada a 2 metros acima do solo 
permanece fresca e confortável.

Essa acomodacao é recomendada para viajantes 
individuais e grupos de amigos.

É a nossa acomodação mais econômica.

Esta Casa tem:

3 QUARTOS

2 Camas de solteiro por quarto

2 banheiros compartilhados

VISTA PARA O OCEANO NA SALA DE ESTAR

1 QUARTO COM VISTA PARA O OCEANO

Ar condicionado

Chuveiros de água quente



Fazer muito ou tão pouco como você 

queira. A paisagem e atividades 
disponíveis na nossa área são 
extraordinárias e variadas.

Além de ondas incríveis, os hóspedes 
podem desfrutar de Paddle Boarding, Pesca 
Esportiva, Caça Submarina e Snorkel 
na frente do Resort. 

Há coisas para mantê-lo totalmente ocupado 
ou você pode praticar a arte de não fazer 
nada.  

ATIVIDADES



Não ande sobre o coral ou longas remadas para as quedas, vamos deixá-lo e buscá-lo quando 
você desejar de BARCO!!! 

A vida no Puri Asu Resort gira em torno do surf. Você irá surfar as melhores ondas da sua vida! 

As Ilhas Hinako são abençoadas com algumas das ondas mais consistentes no mundo. Ondas 
variam de amigável e manobrável a francamente assustadoras quando grandes Swells atingem 
as ilhas. Nosso principal objetivo é proporcionar aos nossos clientes a mais autêntica experiência 
das Hinako’s possível e nosso modo de transporte marítimo é fundamental para atingir isso. 

NOSSOS BARCOS



Nós oferecemos refeições completas que vão desde pratos 
Indonésios locais para pratos de massas, pizzas, frango, 
peixes e frutos do mar naturalmente frescos. 

Consideramos cada refeição extremamente 
importante para dar-lhe a energia que você 
precisa para navegar durante todo o dia. 

Serviremos também churrascos o quando possível; nada 
é mais saboroso ou mais gratificante do que 
ter um churrasco com seus amigos em uma 
ilha remota, tropical, com ondas perfeitas. 
Além disso, há abundância de frutas frescas, sucos de 
frutas e shakes, lanches, café, água e chá. 

Cerveja, bebidas destiladas e bebidas mistas estão 
disponíveis por uma taxa nominal.

Que horas são servidas as refeições?

Ao nascer do sol, junto aos pássaros, há cereais, salada de 
frutas disponíveis no restaurante.

Café da manhã: 06:30 – 09:30 

Almoço: 12:30 - 14:30

Jantar: 19:30 - 21:30

RESTAURANTE



 A ilha Asu é parte do arquipélago de Hinako. 
Com a abundância de vida marinha na área, 
haverão muitos peixes para mante-lo ocupado. 
Estamos na zona de pesca mais abundante 
de Hinako, você que é pescador terá a 
oportunidade de pescar as mais impressionantes 
espécies incluindo: Cavala, Atum, Mahi- Mahi 
(Dourado), Wahoo, Xaréu gigante(Trevally - GT), 
Tengiri e Sail-fish(peixe Espada).

A pesca profissional pode ser apreciada a bordo 
do nosso barco de 27 pés. Da forma que for, o 
que pescamos sempre acaba no nosso prato, 
na hora do jantar. Nossos guias especializados 
em pesca estão ansiosos para compartilhar seus 
conhecimentos e segredos locais com você. 

PESCA



As Ilhas Hinako são um dos destinos de surf mais 
consistentes em todo o mundo. Sua ampla exposição 
para o Oceano Índico fornece há essas ilhas swells com 
consistência e qualidade. 

DAS ONDAS
VISÃO GERAL



As Ilhas Hinako são um dos destinos de surf mais consistentes em todo o mundo. Sua 
ampla exposição para o Oceano Índico fornece há essas ilhas swells com consistência e 

qualidade. O surf nas Ilhas do Hinako é um dos melhores do mundo! 
Não há nenhum outro lugar do planeta com essa variedade de 
ondas e extremamente sem CROWD!!!

Há 8 diferentes ondas espalhadas por todas as ilhas, na faixa máxima de 15-30 minutos e 
2 mais ondas numa faixa de 40-50 minutos de lancha. O Puri Asu Resort está preparado 
para que você obtenha o máximo que a Ilha Asu e as Ilhas Hinako’s tem para oferecer. 

Aproximadamente 100% das ondas nas Ilhas Hinako podem ser acessadas no prazo 
máximo de 30 minutos por nossa lancha, e a melhor delas está certamente em nosso 
próprio quintal, há 3 minutos de lancha do nosso pier privado para o line-up, seguro e 
seco! 

O nosso guia de surf recebe previsões de surf atualizadas e fará recomendações com 
base em direção de Vento e Swell e os desejos dos hóspedes. Um dia podemos decidir 
que é uma boa idéia para fazer uma viagem para a área de Nias para surfar ondas, 
como Salonako ou Afulu.  Existem algumas opções para escolher, nós consultamos os 
desejos dos nossos clientes para chegar a uma decisão em grupo sobre qual é a melhor 
chamada para o dia.

Não há dúvida que a onda de Asu é uma das melhores ondas na 
Indonésia. Perfeita e consistente. E nós estamos prontos para 
colocá-lo nas melhores ondas da sua vida!!! SEM CROWD!!! 
Nós garantimos isso!!!

PURI ASU RESORT GARANTE 
AS MELHORES ONDAS



É uma onda perfeita! Consistente esquerda que funciona 
em todas as marés, ondas grandes e pequenas, com 
condições de vento sul. Asu é uma onda única.
A partir de 2 pés há 8 pés, é uma onda perfeita e diverdida 
rodando sobre a bancada de coral. Para o surfista, Asu 
proporciona a oportunidade de melhorar seu desempenho e 
o seu surf. 

De 4 há 6 pés, Asu torna-se mais desafiadora e começa a 
ficar tubular desde o drop, oferecendo mais potência e lip 
para fazer manobras e gerando tubos. Quando chega de 6 
há 12 pés, forma-se um tubo logo no drop e até mais duas 
secções de tubos em algumas ondas, com paredes intensas 
e extensas. Mais de 8 pés, é necessário um pouco mais de 
experiência.

Uma direita sólida que quebra em águas pro-
fundas, Super consistente, basicamente, NUNCA 
FLAT.

Ficou famosa por Tom Curren no filme “Beyound 
the Boundaries”. Funciona de 2 a 15 pés e ela vai 
ser o desafio de sua vida. Quanto maior ela fica, 
mais experiência é necessária. A onda não é tão 
longa, mas tubos desde o drop ao final da onda 
irão lhe dar um bom bocado de adrenalina. Muito 
manobrável de 3 a 6 pés.

Direita vizinha a Ilha de Bawa, amigável até 
6 pés, com 2 secções de tubos e paredes 
manobráveis.

ASU

HAMUTALA

BAWA



Laje de águas profundas, localizada entre Asu e a ilha de Hinako, fornece curtas, 
largas e desafiadoras seções de tubo e um final manobravel, melhor para 
intermediários e experientes surfistas.

Manobrável, tubular e curta direita, localizada perto do porto de Sirombu, é 
a melhor opção para iniciantes e surfistas intermediários. Também há seções 
tubulares.

Localizada a 40-50 minutos de Asu. Essa esquerda se compara a Asu, porém mais 
curta e mais tubular. 

Localizada a 40-50 minutos de Asu. Essa ‘SUPER PERFEITA” direita perto da costa 
da ilha de Nias oferece tubos incríveis com paredes manobráveis. Só funciona com 
grandes Swells,  vento e maré certas.

SIROMBU SALONAKO

AFULUBOMMIE



Uma esquerda que só 
funciona em perfeito 
alinhamento de direção de 
ondulação e vento. É uma 
onda de alta performance

Em condições 
clássicas 4 - 6 
segundos de tubos 
são possíveis a partir 
do drop.

Barrel Machine é uma 
onda divertida, surfavél de 
2 - 6 pés e tecnicamente 
não passa disto, apenas 
torna-se mais oca e tubular 
quando ganha tamanho.

BARREL
MACHINE



Para chegar ao Puri Asu Resort é necessario voar do 
aeroporto de Medan (KNO) no Norte de Sumatra, na 
Indonésia. A partir de la, você pega um vôo de 50 minutos 
para a Ilha Nias, na cidade de Gunungsitoli (GNS), depois 
mais 2 horas em van privada e 30 minutos de barco de 
para a Ilha Asu.

Se os hospedes chegam antes do dia da partida vocês 
podem ajudar a organizar Um Hotel em Medan ou 
Gunungsitoli?

Sim, nós podemos reservar um quarto de hotel para você 
e o pagamento é efectuado quando chegar no local. 
Transporte para aeroporto serão incluídos e fornecido pelo 

em Medan, recomendamos DANAUTOBA Hotel, que é 
onde os nossos hóspedes se encontram na data de início 
viagem e em Gnungsitoli recomendamos o MIGA BEACH 
Hotel e iremos fornecer todos os detalhes.

 

COMO CHEGAR AO 
PURI ASU RESORT?

hotel. Se você precisar de uma estadia durante uma noite 



WWW.PURIASURESORT.COM

Basta enviar um e-mail com as datas e número de hóspedes, assim verificarmos a disponibilidade. 
Contato: 

Não perca mais tempo

RESERVE 
AGORA!

booking@puriasuresort.com


