
Μαθήματα Kitesurf

Μαθήματα Διάρκεια Προ-απαιτούμενα Περιγραφή Προσωπικό 
μάθημα

Γκρούπ των 2 Γκρούπ 3-4 
ατόμων

Ωριαία χρέωση 1 ώρα Ανάλογα με το επίπεδό 
σας

Δεν είστε σίγουροι για το πόσες ώρες χρειάζεστε?  Ξεκινήστε με ωριαίο μάθημα και στη συνέχεια αναβαθμίζετε την 
υπηρεσία.

80€ 60€ 50€

Πακέτο IKO Level 1 & 2

6 ώρες (L1+L2) +
4 ώρες Deep water 
διδασκαλία σε γκρούπ Εντελώς αρχάριος/α

Κατά τη διάρκεια αυτού του course θα μάθετε τις βασικές αρχές του kitesurfing όσον αφορά την εξέλιξη σας αλλά και την 
ασφάλεια. Το course αυτό μπορεί να ολοκληρωθεί με 3-4 συνεχόμενες (η μή) ημέρες αέρα. Μόλις φτάσετε στο επίπεδο του 
waterstart, θα συνεχίσετε το μάθημα με διδασκαλία μέσω βάρκας, υπό την επιτήρηση ενός Level 2 IKO δασκάλου, 
χρησιμοποιώντας radio helmets. *Groups έως 4 μαθητές ανά δάσκαλο. 720€ 520€ 440€

Taster Course 3 ώρες Εντελώς αρχάριος/α Θέλετε να δοκιμάσετε kite αλλά δεν είστε σίγουροι οτι θέλετε να δεσμευτείτε σε ένα πλήρες πακέτο Level 1&2?  Αυτό είναι 
το course για εσάς. Σε 3 ώρες θα μάθετε τα βασικά του kitesurfing, δίνοντας έμφαση στο fun, παίρνοντας την βασική 
αίσθηση του αθλήματος.  Αν στο τέλος του course θέλετε να συνεχίσετε, μπορείτε να συμπληρώσετε τις υπόλοιπες 7 ώρες 
για να ολοκληρώσετε το L1 & L2. 200€ 160€

4 hrs intermediate μάθημα με 
βάρκα

4 ώρες Βασική πλεύση-
downwind

Το απόλυτο μάθημα 'ανεξαρτησίας'.  Γίνεται στα ανοιχτά, με την άμεση επιτήρηση δασκάλου και βάρκας. Παίρνοντας 
οδηγίες μέσω radio helmet, θα έχετε όλο το τεραίν του κόλπου του Κέρους για να προχωρήσετε στο επόμενο επίπεδο του 
riding σας!

290€

IKO Level 3

3ώρες + 2ώρες Deep water 
διδασκαλία σε γκρούπ

Ανάλογα με το επίπεδό 
σας

Μόλις καταφέρετε να κάνετε riding με αυτοπεποίθηση, μπορείτε να ξεκινήσετε να θέτετε τους επόμενους στόχους σας.  
Στο Level 3 μπορείτε να μάθετε να ορτσάρετε σωστά, να κάνετε toe side riding, ή να δοκιμάσετε τα πρώτα σας άλματα. 
Μπορείτε να εξασκήσετε τις ελεγχόμενες αλλαγές πλεύσης, self-launching και self-landing με ασφάλεια. Μπορείτε επίσης 
να δοκιμάσετε πιο προχωρημένα tricks, ή να καβαλήσετε directional surfboard. (τσεκάρετε τα εβδομαδιαία μας clinics 
όταν βρεθείτε στο Surf Club Keros)

360€ 250€ 225€

Refresher course 
(επαναλληπτικό μάθημα)

3 ώρες Ανάλογα με το επίπεδό 
σας

Κατά τη διάρκεια του refresher course, ο/η δάσκαλός σας θα σας ανανεώσει τις γνώσεις που αντιστοιχούν στο επίπεδό 
σας, που ίσως θέλουν επανάληψη από την προηγούμενη φορά που κάνατε μάθημα.  Μόλις νιώσετε αυτοπεποίθηση, θα 
προχωρήσετε στο επόμενο επίπεδο επεκτείνοντας τις γνώσεις και το riding σας.

215€ 170€
*αν οι riders είναι στο ίδιο επίπεδο

Progression sessions 2 ώρες Ορίστε τον στόχο σας! Ξεκινήστε τα πρώτα σας άλματα, kiteloops, backrolls, fronts roll, unhooked tricks και ότι άλλο έχετε σαν στόχο.  140€ 100€ 90€

Hydrofoil μάθημα

2 ώρες Level 3, άνετη πλεύση 
με twin tip

Η νέα τάση, η νέα τρέλα, το μέλλον σε όλα τα watersports.  Το Hydrofoiling θα ανοίξει τους ορίζοντές σας όσον αφορά το 
kitesurfing.   Εκμεταλευτείτε την παραμικρή ένταση ανέμου, κάνετε gliding πάνω από τα τυρκουάζ νερά του Κέρους.  
Διδάσκουμε foiling με εύκολα hydrofoils, ιδανικά για αρχάριους, με την υποστήρηξη βάρκας και radio helmet. 175€

Kite clinics 1 session Ορίστε τον στόχο σας! Κάθε εβδομάδα διοργανώνουμε διάφορα kite clinics, downwinders, foil clinics, jumping clinics κτλ.  Ενημερωθείτε από 
την ρεσεψιόν και δηλώστε συμμετοχή για μια φανταστική εμπειρία!

55€ με δικό σας εξοπλισμό 85€ με εξοπλισμό της σχολής

Παιδικό  full course IKO Level 
1&2

6 ώρες (L1+L2)
+ 4ώρες Deep water 
διδασκαλία σε γκρούπ

Αρχάριος/α (> 40kg / < 
16 ετών)

Τα παιδιά είναι το μέλλον!  Και χαιρόμαστε να τα διδάσκουμε τα μαγικά του kitesurfing. Το team μας είναι πιστοποιημένο 
από την ΙΚΟ για εκπαίδευση παιδιών, και χρησιμοποιούμε κατάλληλο εξοπλισμό για παιδιά (κράνη, harnesses, κοντά 
σχοινιά κτλ) Σημείωση: Τα παιδικά μαθήματα προχωράνε με τον δικό τους, ανεξάρτητο ρυθμό, ο οποίος ορίζεται από την 
ένταση του ανέμου, την οικειότητα του παιδιού με την θάλασσα κτλ.  Φροντίζουμε τα μαθήματα να είναι πάντα fun, και 
ποτέ δεν ωθούμε τα παιδιά έξω από το comfort zone τους.

720€ 520€ 440€

 Downwinders στο νησί!
3 ώρες

Level 2 - 
Ανεξάρτητος/η 
αναβάτης/ρια

Το deal: Σας οδηγούμε σε μια μυστική παραλία, στα Βορειοανατολικά του νησιού.  Σετάρουμε τον εξοπλισμό μας, και 
ξεκινάμε ένα  καταπληκτικό downwind ride μέχρι την παραλία του Κέρους, περνώντας από διάφορες ακτογραμμές, με 
ποικιλία συνθηκών και μαγευτικές εικόνες.  

55€ με δικό σας εξοπλισμό 85€ με εξοπλισμό της σχολής

IΚΟ εκτίμιση/πιστοποίηση 1 ώρα Ανάλογα με το επίπεδό 
σας

Αν θέλετε να νοικιάσετε εξοπλισμό και δέν έχετε πιστοποίηση ΙΚΟ, μπορείτε να βγάλετε πιστοποίηση με έναν δάσκαλο της 
σχολής μας.  Η κάρτα ΙΚΟ είναι απαραίτητη για να νοικιάσετε εξοπλισμό στα περισσότερα kite centers του κόσμου.

80€ 60€ 55€

*Οι τιμές είναι ανά άτομο  **Τα group μαθήματα που δεν μπορούν να γκρουπαριστούν επιτόπου στην παραλία θα αλλάζουν σε private χωρίς να αλλάξει η χρέωση, θα μειωθούν όμως οι ώρες του μαθήματος. Πχ: 10 ώρες group των 2 σε Private 7 ωρών.

***Στα μαθήματα γίνεται επιστροφή χρημάτων μόνο λόγω άπνοιας. Αν ο μαθητής/πελάτης δεν εμφανιστεί στο μάθημα χωρίς ειδοποίηση 12 ωρών, τα χρήματα δεν επιστρέφονται.
****Lessons take place with brand new top of the market RRD gear ***** Hydrofoil use +10% on the price


