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Wyjazd kitesurfingowy - Tajlandia (HuaHin) "

!  "
Termin 
04.11-18.11.2014 "
Lokalizacja 
Hua Hin - miasto króla, jedna z najwspanialszych lokalizacji w południowo-wschodniej Azji. Oddalone od 
Bangkoku jedynie o 250 km Hua Hin, oferuje scenerię nadmorską połączoną z nowoczesnością i egzotyką. 
Piaszczysta i szeroka plaża o długości 4 kilometrów zapewnia doskonałe warunki do pływania, plażowania i po 
prostu do zabawy i relaksu. Ciepła i płytka woda przy brzegu, umożliwia prowadzenie zajęć dla 
początkujących. Prawdopodobieństwo wiatru powyżej 12 węzłów to 65%. 
http://www.youtube.com/watch?v=q3f47kjl_2E#t=140 "
Transport 
Do Bangkoku lecimy z przesiadką w Dubaju z linią Fly Emirates. Z lotniska w Bangkoku jedziemy luksusowym 
autokarem do Hua Hin (ok. 2,5h).  "
Zakwaterowanie 
Mieszkamy w Hua Hin Good View Hotel – http://huahingoodview.com/index.php/en/ 
Odległości: 10 minut wolnym krokiem od plaży i kitespotu, 10 minut od lokalnego „food market” gdzie fajnie 
pójść na kolację, 10 minut od największego centrum handlowego w HuaHin - Market Village, które jest przy 
samej plaży. Sklep, a w nim wszystko, czego dusza zapragnie jest położony zaledwie 20 metrów od hotelu. W 
okolicy restauracje, salony masażu, kluby, lokalne bazarki etc.   "
Know-how i bezpieczeństwo 
Od 7 lat co roku jeździmy zimą do Tajlandii. Hua Hin to najlepsze miejsce do pływania w tej części świata, 
gdzie wieje wiatr, świeci słońce i co roku na zimą zjeżdżają się miłośnicy kite’a z całego świata. Znamy 
Tajlandię i HuaHin jak Półwysep Helski. Jadą z nami licencjonowani instruktorzy IKO. "
Pogoda 
Temperatura w dzień: 24-28 stopni. Temperatura wody: 22-23 stopnie. Listopad to zdecydowanie pora sucha, 
opady deszczu zdarzają się bardzo rzadko.  "
Lokalesi 
Znamy Tajów, co oznacza, że będziemy mieli najlepszy dostępny serwis– niezależnie od tego, co się stanie 
począwszy od naprawy kite’a aż po kwestie zdrowotne – załatwimy to. "
Serwis 
Oferujemy zajęcia kite przez cały czas trwania wyjazdu. Zajmiemy się organizacją i logistyką od lekcji 
kitesurfingu, przez transfery aż po organizację dodatkowych atrakcji (a tu lista jest długa). Szczegóły poniżej. "
Kitesurfing 
Będz iemy p ływal i w Ki te Board ing As ia - największej s iec i szkó ł k i te w Azj i ht tp://
www.kiteboardingasia.comZnamy ich osobiście i już potwierdziliśmy dostępność desek SUP i desek foil – będzie 
super. 

http://www.youtube.com/watch?v=q3f47kjl_2e%23t=140
http://huahingoodview.com/index.php/en/
http://www.kiteboardingasia.com
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Wakepark 
Jeśli zdarzy się tak, że nie będzie wiało – jedziemy do centrum rozrywki wodnej Black Mountain – waterpark 
oraz wakepark 5.0 czyli nowoczesny duży obiekt. Transfer do wakeparku autokarem jest darmowy. "

!  "
http://www.blackmountainwaterpark.com/wakeboard/aboutus.php ""
Dodatkowe atrakcje 
W trakcie pobytu proponujemy dodatkowo: wieczór z MuaiThai (tajska sztuka walki), szkoły gotowania (pół 
dnia lub cały dzień), masaże, wycieczkę do kliniki słoni (nie ma nic wspólnego z zoo). "
Opcje cenowe "
Cena w pełnym pakiecie obejmuje: 
Przelot (bagaż maks. 30kg. +7kg podręczny), transfer BKK-HUA HIN-BKK, transfery na terenie Hua Hin 
wynajętym autem z kierowcą, transfery do wakeparku autokarem, hotel ze śniadaniem, ubezpieczenie KL/NW – 
5500 PLN "
Cena szkoleń 
Szkolenie kite dla początkujących – 1200 PLN/8h , tylko 2 kursantów na 1 instruktora, zapewniamy sprzęt. 
Podstawy freestyle (skoki, transitions, raley) z Łukaszem Koniuszewskim „Koniem”  – 1200 PLN za cały wyjazd 
(max 6 osób) "
Końcowe informacje "
Promotor wyjazdu: Snow&Surf Szkoła, Kite Travelers 
Organizator wyjazdu:  Destiro Group 
Wyjazd jest elastyczny czyli można do nas dołączyć tj. przyjechać wcześniej na kilka dni do Bangkoku i 
dołączyć na lotnisku lub wyjechać wcześniej - w tej sytuacji cena ulegnie zmniejszeniu. "
Partnerzy, od których mamy sprzęt do testów "
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http://www.blackmountainwaterpark.com/wakeboard/aboutus.php

