
Συνοπτικός Τιμοκατάλογος για Kitesurf /
Windsurf Advanced / Wingfoil

Μαθήματα Kitesurf

Περιγραφή Διάρκεια Private

Μάθημα Διάρκεια Προ-απαιτού
μενα

Περιγραφή Private

Group των 2
ατόμων

Group των
3-4 ατόμων

Group των 2
ατόμων

Group των
3-4 ατόμων

Μάθημα 1 ώρα 72€ 54€ 45€

Μάθημα 2 ώρες 72€ 54€ 45€

Μάθημα 4 ώρες 144€ 108€ 90€

Μάθημα 8 ώρες 288€ 216€ 180€

Μάθημα 10 ώρες 576€ 432€ 360€

Progression
sessions /
Refresher

course

Level 3 / Level
1

144€ 108€ 90€2 ώρες Ποιος είναι ο στόχος
σας για αυτές τις
σερφο-διακοπές?

Άλματα, transitions,
hydrofoiling?

Υλοποιήστε τον με τη
βοήθεια ενός

έμπειρου δασκάλου
kitesurf! / Νιώθετε
λίγο ανασφαλής ή
'σκουριασμένος/η'?

Ξεκινήστε ένα
επαναληπτικό μάθημα

με έναν
πιστοποιημένο

δάσκαλό μας και
'ξεκλειδώστε' την
ανεξαρτησία σας.



Progression
sessions /
Refresher

course

Level 3 / Level
1

288€ 216€ 180€

IKO Level 1 Εντελώς
αρχάριος/α

360€ 270€ 225€

IKO Level 2 IKO Level 1 360€

4 ώρες

5 ώρες

5 ώρες

Ποιος είναι ο στόχος
σας για αυτές τις
σερφο-διακοπές?

Άλματα, transitions,
hydrofoiling?

Υλοποιήστε τον με τη
βοήθεια ενός

έμπειρου δασκάλου
kitesurf! / Νιώθετε
λίγο ανασφαλής ή
'σκουριασμένος/η'?

Ξεκινήστε ένα
επαναληπτικό μάθημα

με έναν
πιστοποιημένο

δάσκαλό μας και
'ξεκλειδώστε' την
ανεξαρτησία σας.

Το πακέτο IKO Level 1
είναι σχεδιασμένο για
απολύτως αρχάριους
μαθητές.  Θα μάθετε

τα πάντα για τον
εξοπλισμό, την

ασφάλεια, τον άνεμο,
και θα μάθετε να

χειρίζεστε τον αετό με
ασφάλεια και έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια του
Level 2 μαθαίνετε πως

να κάνετε bodydrag
upwind, ανάκτηση
σανιδιού, δυναμικό
χειρισμό του αετού,
και οδεύετε προς τα

πρώτα σας
waterstarts.

270€ 225€



IKO Level 1 & 2
(ενήλικες &

παιδιά)

Εντελώς
αρχάριος/α

648€ 468€ 396€

Taster (Οι
πρώτες 2 ώρες
του Discovery

course)

2 ώρες Εκτίμιση χώρου
εξάσκησης,
σετάρισμα

εξοπλισμού,
χειρισμός
αετού στη
στεριά,

ασκήσεις στην
παραλία,

αυτοδιάσωση.
Πλεύση στα

γόνατα.

144 108

6 ώρες (L1+L2)
+ 4ώρες Deep

water διδασκαλία
σε γκρούπ

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.

*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.

****Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με καινούριο RRD εξοπλισμό και περιλαμβάνουν: Σανίδι, αετό, μπάρα, κράνος, στολή, σωσίβιο, radio helmet, ασφάλιση εξοπλισμού.

Μαθήματα Wing Foil 
Μάθημα Διάρκεια Προ-απαιτού

μενα
Περιγραφή Private Group των 2

ατόμων

ντελώς αρχάριος/



Advanced
εκμάθηση-
ορίστε τον
στόχο σας.

2 ώρες Pumping, first
foiling,

controling
speed and

direction, toe
side riding

144 108

Discovery &
Intermediate

(L1&2)**

4 ώρες Εντελώς
αρχάριος/α

Εκτίμιση χώρου
εξάσκησης,
σετάρισμα

εξοπλισμού,
χειρισμός
αετού στη
στεριά,

ασκήσεις στην
παραλία,

αυτοδιάσωση.
Πλεύση στα

γόνατα,
στροφές, όρθια

πλεύση,
στροφές,
πρώτες

πλεύσεις στο
foil.

288 216

4 ώρες Όρισε τον
στόχο σου:
Στροφές,
άλματα,

γρήγορο tack,
carving moves.

288 216dvanced (Level 3)*

L3

L1&2

*οι τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν εξοπλισμό και ασφάλιση εξοπλισμού.

Μαθήματα αρχαρίων Windsurf Courses
Μαθήματα
αρχαρίων

Περιγραφή PrivateΔιάρκεια Προ-απαιτούμ
ενα

Group έως 4
ατόμων



Βασικό πακέτο
αρχαρίων

(ενήλικες και
παιδιά)

κανένα 171€ 126€

Ολοκληρωμένο
πακέτο

αρχαρίων-προχ
ωρημένων

(ενήλικες και
παιδιά)

κανένα 171€

4 ώρες

8ώρες + 2ώρες
δωρεάν

ενοικίαση

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.

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, beach
start, γάτζο, και

την βασική θεωρία
πλαναρίσματος.

252

Advanced Windsurf Courses
Προχωρημένα

μαθήματα
Περιγραφή PrivateΔιάρκεια Προ-απαιτούμ

ενα
Group έως 4

ατόμων



Μάθημα
προχωρημένων

Tack, πότζα,
πλεύση όρτσα.

144€ -

Μάθημα
προχωρημένων

Tack, πότζα,
πλεύση όρτσα.

288€

2 ώρες

4 ώρες

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!

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!

-



Μάθημα
προχωρημένων

Tack, πότζα,
πλεύση όρτσα.

576€

Μάθημα Surfing 81€ 50€

8 ώρες

1.5 ώρα

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!

-

Surfing - Sailing - SUP / Courses
Μάθημα Περιγραφή Private GroupΔιάρκεια

Στη Λήμνο θα βρείτε
κατάληλα κύματα για
να μέθετε σέρφ! Οι

συνθήκες είναι
άψογες για αρχάριους

και παιδιά. Πάρτε
μέρος σε ένα από τα
surf-safari μας και

πάρτε τα πρώτα σας
κύματα ή βελτιώστε

την τεχνική σας!



Πακέτο
μαθημάτων

Surfing

243€ 148€3 x μαθήματα Κάνοντας 3 μαθήματα
θα αποκτήσετε τις
βασικές γνώσεις του
αθλήματος και θα
εδρεώσετε μια
στιβαρή βάση για να
εξελιχθείτε σε αυτό.
Οι εύκολες συνθήκες,
ο κατάλληλος
εξοπλισμός, καθώς
και οι έμπειροι
δασκάλοι μας, θα
εξασφαλίσουνε την
ομαλή και γρήγορη
εξέλιξή σας στο
άθλημα.


