
Μαθήματα Windsurf

Μαθήματα αρχαρίων Διάρκεια Προ-απαιτούμενα Περιγραφή Private Group έως 4 ατόμων

Εισαγωγικό μάθημα 1 ώρα κανένα Δοκίμασέ το!  Δες αν ο κόσμος του windsurf θα σε συνεπάρει, πριν κλείσεις κάποιο 
ολοκληρωμένο πακέτο μαθημάτων.

50€ 35€

Πακέτο μαθημάτων 
αρχαρίων-προχωρημένων

8ώρες + 2ώρες 
δωρεάν ενοικίαση

κανένα Το απόλυτο windsurfing πακέτο.  Θα ξεκινήσετε από εντελώς αρχάριοι και θα προχωρήσετε σε 
intermediate τεχνικές. Κατά τη διάρκεια αυτού του πακέτου, θα μάθετε τις βασικές πλεύσεις, 
στροφές, και θεωρία.  Καθώς μπαίνετε στο επίπεδο intermediate κατά το 2ο 4ωρο του 
πακέτου, θα μαθετε beach start, γάτζο, και την βασική θεωρία πλαναρίσματος.

360€ 230€

Βασικό πακέτο αρχαρίων

4 ώρες

κανένα Κατά τη διάρκεια αυτού του πακέτου θα γνωρίσετε τον μαγικό κόσμο του windsurfing. Θα 
μάθετε τα πάντα για την κατεύθυνση ανέμου και τις πλεύσεις, τις στροφές, αρχικά με την 
χρήση του εξομοιωτή στην παραλία και στη συνέχεια στο νερό. Θα μάθετε τα βασικά για τον 
εξοπλισμό σας, την ασφάλειά σας, και όλα τα βασικά του αθλήματος. Το πακέτο αυτό μπορεί 
να ολοκληρωθεί από 1 έως 2 ημέρες.

190€ 120€

8ωρο παιδικό πακέτο 
μαθημάτων

8 ώρες

παιδιά από 6-14 ετών Τα παιδιά είναι το μέλλον και κάθε παιδικό μάθημα είναι γιορτή για εμάς!  Η ομάδα δασκάλων 
μας είναι πιστοποιημένη, έμπειρη και ιδιαίτερα ενθουσιώδης όσον αφορά τα παιδικά 
μαθήαμτα.  Στη διάθεσή μας υπάρχει ειδικός εξοπλισμός, κατάλληλος για παιδιά.  Τα παιδικά 
μαθήματα προχωράνε με τον δικό τους ρυθμό, ανάλογα με την ηλικία, τον σωματότυπο, και 
την εξοικίωση του κάθε παιδιού με την θάλασσα.  Πάντα κρατάμε το μάθημα ευχάριστο, και 
δεν πιέζουμε τα παιδιά πέρα από το comfort zone τους.

340€ 220€

Παιδικό πακέτο αρχαρίων

4 ώρες

παιδιά από 6-14 ετών Τα παιδιά είναι το μέλλον και κάθε παιδικό μάθημα είναι γιορτή για εμάς!  Η ομάδα δασκάλων 
μας είναι πιστοποιημένη, έμπειρη και ιδιαίτερα ενθουσιώδης όσον αφορά τα παιδικά 
μαθήαμτα.  Στη διάθεσή μας υπάρχει ειδικός εξοπλισμός, κατάλληλος για παιδιά.  Τα παιδικά 
μαθήματα προχωράνε με τον δικό τους ρυθμό, ανάλογα με την ηλικία, τον σωματότυπο, και 
την εξοικίωση του κάθε παιδιού με την θάλασσα.  Πάντα κρατάμε το μάθημα ευχάριστο, και 
δεν πιέζουμε τα παιδιά πέρα από το comfort zone τους.

180€ 120€

Προχωρημένα μαθήματα Διάρκεια Προ-απαιτούμενα Περιγραφή Private Group έως 4 ατόμων

Ωριαίο μάθημα 
προχωρημένων

1 ώρα Tack, Jibe, όρτσα Είστε κολλημένοι πολλοί καιρό στο ίδιο επίπεδο?  Ήρθε η ώρα να κατακτήσετε τα όνειρά σας 
και να εξελιχθείτε στο windsurfing!  Ορίστε τον στόχο σας.  Είτε είναι γάτζος, πλανάρισμα, 
πλαναριστή μπότζα, duck jibe, άλμα ή speed loop, μαζί με τον δάσκαλό σας θα 
δημιουργήσουμε το κατάλληλο μάθημα για να απογειωθεί το επίπεδό σας!

70€ 50€

Advanced tuition
- Refresher course
- Hook in your harness
- Planning & footstraps
- Jibe course
- Chop hop
- Forward Loop
- Wave riding

2 ώρες Tack, Jibe Upwind course

Είστε κολλημένοι πολλοί καιρό στο ίδιο επίπεδο?  Ήρθε η ώρα να κατακτήσετε τα όνειρά σας 
και να εξελιχθείτε στο windsurfing!  Ορίστε τον στόχο σας.  Είτε είναι γάτζος, πλανάρισμα, 
πλαναριστή μπότζα, duck jibe, άλμα ή speed loop, μαζί με τον δάσκαλό σας θα 
δημιουργήσουμε το κατάλληλο μάθημα για να απογειωθεί το επίπεδό σας!

140€ 100€

Μάθημα Hydrofoil 2 ώρες Γάτζος, πλανάρισμα στις 
δέστρες.

Η νέα τάση, η νέα τρέλα, το μέλλον σε όλα τα watersports.  Το Hydrofoiling θα ανοίξει τους ορίζοντές σας 
όσον αφορά το windsurfing.   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.

180€

Windsurf clinics 2 ώρες Reach your goals! Κάθε εβδομάδα οργανώνουμε διάφορα clinics, όπως bump & jump, jibe clinics, downwinders 
κτλ.  Ενημερωθείτε από την σχολή μόλις φτάσετε για τα clinics της εβδομάδος.

60€ με δικό σας εξοπλισμό 85€ με εξοπλισμό της σχολής


