Cena:
od 4290 zł
KITE'OWA WYPRAWA
KATAMARANEM PO KARAIBACH

Daty:
16-30.11

możliwy udział również w
jednym tygodniu

Program wyprawy

WIZJA
Zapraszamy Was na żeglarsko-kitową przygodę
na Karaibach! Popłyniemy w rejs luksusowym
katamaranem, zrobimy progress na kite'cie,
zasmakujemy autentycznego klimatu i
tradycyjnej kuchni wyspiarskiej, złowimy sobie
kolację i damy nura z żółwiami i delfinami!

CZEGO MOŻECIE SIĘ
SPODZIEWAĆ?
Pływania w krystalicznie czystej, ciepłej i
płaskiej wodzie
Progressu na kajcie pod okiem instruktorów
Nowych umiejętności żeglarskich, zdobytych
pod okiem doświadczonego skippera
Zwiedzania zarówno bezludnych i dzikich,
jak i zamieszkałych przez lokalną ludność
wysp - poznamy smak Kraibów!

TRASA REJSU

Martynika
St. Lucia
St. Vincent
Mayreau
Union Island
Tobago Cays

PROGRESS
CAMP
dla średniozaawansowanych
i zaawansowanych

O SZKOLENIU
W trakcie wyjazdu odbędzie się szkolenie dla samodzielnie pływających
kajciarzy, z użyciem najnowocześniejszych technik szkolenia komunikacji radiowej oraz video analizy. Poprowadzi je nasz trener od
freestyl'u - Michał "Karaś" Karski. Dzięki doświadczeniu i
wykorzystanym narzędziom, gwarantujemy Wam znaczące postępy w
pływaniu. Poprawimy Wasz styl, nauczymy nowych tricków, a dla
chętnych, poprowadzimy zajęcia na desce kierunkowej i foilu.

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA
Zajęcia w małych grupach
Łączność radiowa z instruktorem
Video-analiza swoich ewolucji
Zabezpiecznie (rescue) małej
motorówki

ZAKRES SZKOLENIA
Skoki i graby
Jazda switch i zwroty
Rotacje: backroll frontroll
Old school: darkslide, onfooter itd.
Podstawowe tricki "na wypince"

WYMAGANIA
Wymogiem udziału w szkoleniu jest samodzielność na wodzie: umiejętność
odzyskania swojej deski na głębokiej wodzie, przy pomocy body dragów

Poza kitesurfingiem
SNORKELLING, ZWIEDZANIE, ŻEGLARSTWO

BOGACTWO TROPIKÓW
Podczas wyprawy zbliżymy się do
największego skarbu Karaibów, czyli ich
dzikiej natury. Pokażemy Wam piękne rafy,
rezerwat żółwi morskich, wodospady i
bezludne wysepki, z białym piaskiem, po
środku turkusowego morza.

PRZYSMAKI PROSTO Z MORZA
To nie jest nudny wyjazd all-inclusive! Sami
złowimy sobie rybę na obiad! Oprócz
podstawowych umiejętności żeglarskich i
pełnienia wachty, będziemy sami łowić
sobie świeże ryby i owoce morza. Wrócimy
do naszej prawdziwej natury i nauczymy
Was jak upolować sobie posiłek!

ŻEGLARSKA PRZYGODA
To nie jest nudny wyjazd all-inclusive! Sami
złowimy sobie rybę na obiad! Oprócz
podstawowych umiejętności żeglarskich i
pełnienia wachty, będziemy sami łowić
sobie świeże ryby i owoce morza. Wrócimy
do naszej prawdziwej natury i nauczymy
Was jak upolować sobie posiłek!

Daty i ceny

DATY I CENY

CENA ZA TYDZIEŃ/2 TYGODNIE:
4290 / 7990zł dla osoby niepływającej
5900 / 9490zł dla osoby pływającej

Dostępne daty:

CENA:

16-30.11.2019
możliwość udziału 16.11 - 23.11 lub 23.11 - 30.11
CENA OBEJMUJE
Transfer z/na lotnisko na Martynice
Zakwaterowanie na katamaranie
klasy Lagoon 450
Skippera
Przewodnictwo i opiekę kadry
Szkolenie kite w małych grupach (w
opcji dla pływających)
Zabezpieczenie (rescue) motorówką
Ubezpieczenie KL, OC, NNW i sprzętu

CENA NIE OBEJMUJE
Lotu do Martyniki (ok. 2500zł)
Składki jachtowej,
pokrywającej wyżywienie,
paliwo, opłaty portowe, wstępy
do strefy basenowej w Hotelach
itd. - ok. 300/150€

