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WINDSURFING
Windsurfing to pływanie na desce z żaglem.
Nauka tego sportu jest dla każdego, nie są potrzebne
żadne ponadprzeciętne umiejętności.
Wskazana jest umiejętność pływania, ale ze
względu na możliwość realizacji zajęć na
płytkim akwenie nie jest konieczna.
Polecamy podział na grupy liczące 6-8 osób
i bloki zajęciowe trwające 2-3h.
W ciągu jednego bloku zajęciowego
jesteśmy w stanie obsłużyć nawet
50 osób, co przy całym dniu daje
nam możliwości do 200 osób.

KITESURFING
Kitesurfing to pływanie na desce z latawcem.
Jest sportem praktycznie dla każdego, który w formie
rekreacyjnej nie wymaga ponadprzeciętnych zdolności.
Umiejętność pływania jest wskazana, ale ze względu na
możliwość realizacji zajęć na płytkim akwenie - nie konieczna.
Rekomendujemy podział na grupy 2-3 osobowe na
zajęciach w wodzie i grupy do 6 osób przy zajęciach na plaży.
Prowadzimy zajęcia na wszystkich poziomach zaawansowania.
Nasza baza jest w stanie obsłużyć jednocześnie
do 15 takich grup, czyli nawet do 45 osób w jednym czasie.
Zajęcia z kitesurfingu realizujemy zazwyczaj w dwóch dwugodzinnych
blokach (4 godziny dziennie). Są to nasze rekomendacje, które klient
może dowolnie modyfikować w zależności od potrzeb i oczekiwań.

SURFING
Surfing to pływanie na desce na falach.
To sport dla każdego, który wymaga
umiejętności pływania.
Zalecamy podział na grupy 3-5 osobowe
dla optymalnej efektywności zajęć. Nasza baza
jest w stanie obsłużyć 2 grupy jednocześnie,
czyli do 40 osób w ciągu jednego dnia.
Prowadzimy zajęcia na wszystkich poziomach
zaawansowania.
Zajęcia z surfingu realizujemy zazwyczaj w blokach
2 lub 3 godzinnych. Są to nasze rekomendacje, które
klient może dowolnie modyfikować w zakresie czasu
trwania zajęć, liczebności grup oraz ich intensywności.

SUP (Stand Up Paddle Board)
SUP to pływanie na desce z wiosłem.
Uprawiać ten sport może każdy bez względu na
posiadane umiejętności.

sup

Nasza baza dysponuje supami pojedynczymi,
jak również GIGA SUPAMI dla grup.
Zajęcia odbywają się w formie wycieczki lub
stacjonarnie i trwają 2-4 h . W przypadku
wycieczki maksymalna ilość uczestników
to 25 osób jednocześnie.
Deski mogą służyć stacjonarnie jako
urozmaicenie dla osób, które
nieuczestniczą w innych
aktywnościach sportowych.

SKUTERY
Skutery wodne - tego
nie trzeba tłumaczyć.
Aktywność odbywa się na zamkniętym,
specjalnie oznaczonym akwenie dostępnym
tylko dla uczestników.
Organizowane są zawody, w których każdy
z uczestników samodzielnie prowadzi swój skuter.
Do dyspozycji uczestników mamy 4 skutery
siedzące o mocy silnika 110 KM każdy. Czas trwania
atrakcji uzależniony jest od ilości uczestników.
Dla grupy 25 osób optymalny czas to 2h.
Przy większych grupach jesteśmy w stanie obsłużyć
do 25 osób na godzinę. Czas, a także koszty możemy
zoptymalizować do indywidualnych wymagań klienta.

WAKEBOARDING
Wakeboarding to pływanie na
desce za motorówką.
Jest to sport dla każdego, ale ze względów
bezpieczeństwa zalecany osobom
umiejącym pływać.
Z uwagi na wysiłek fizyczny proponujemy,
aby w ciągu godziny pływało 4-5 osób.
Aktywność można wykorzystać jako
uzupełnienie innych atrakcji w dni
bezwietrzne.
Wielkości grup i czas trwania można
dowolnie modyfikować w zależności
od potrzeb i ilości osób biorących
udział w evencie.

Pomeranka to tradycyjna
kaszubska łódź żaglowa.
Proponujemy niezapomniany rejs tradycyjną
drewnianą łodzią po zatoce puckiej.
Kapitan pokazuje najciekawsze zakątki
Jastarni i okolic i opowiada
morskie opowieści.
Wyprawa trwa około godziny.
W rejs jednocześnie Pomeranka
może zabrać do 15 osób.

JACHTY
Regaty lub rejs jachtami po zatoce.
Regaty jachtami na Zatoce Gdańskiej
na trasie Jastarnia - Sopot - Hel - Jastarnia.
To idealna alternatywa dla osób nieprzepadających
za moczeniem się w wodzie. Na obu jachtach możemy
zabrać 16 osób + 4 osoby na motorówce sędziowskiej.
Zawody odbywają się na jachtach Delphia 40 i Delphia 37.
Dla uczestników przewidziane są pamiątkowe medale.
Rejs jachtem po Zatoce. Malownicze widoki, spokój, cisza
i kontakt z przyrodą. Już kilkugodzinny rejs pozwala odpocząć
od szybkiego życia w mieście.
Rejs może odbywać się na jachcie żaglowym Delphia 37 lub 40,
do 8 uczestników lub na jachcie motorowym Merry Fisher 695,
który pomieści maksymalnie 7 osób.

SPEEDBOAT
Speedboat to szybka łódź motorowa.
Ta atrakcja to nic innego jak moc wrażeń!
Jest to podróż szybką łodzią motorową
o napędzie 300KM.
Pomieści równocześnie do 12 osób.
W ciągu godziny może obsłużyć do
4 takich grup.
W zależności od wymagań
i oczekiwań klienta możemy
wprowadzać dowolne
modyfikacje.

KATAMARAN
Impreza na katamaranie przy zachodzie słońca.
Nasza baza dysponuje zadaszonym
katamaranem, którym można wybrać
się na środek zatoki.
Na jego pokładzie jesteśmy w stanie
zorganizować imprezę dla
maksymalnie 15 osób.
Czas trwania imprezy około 2 godzin.
Na katamaranie zaserwowane
zostaną przekąski, a czas
spędzony w rejsie
umili muzyka.

KOLACJA / GRILL
Kolacja firmowa na tarasie z widokiem na zatokę.
A może grill na plaży w surferskim klimacie?
Wieczór integracyjny na tarasie widokowym naszej
restauracji w ramach, którego możemy stworzyć
Państwu otwarty rachunek lub rachunek
z ustalonym przez Państwa limitem na napoje
(w tym alkohol) i zaproponować menu
składające się z 2-3 dań na ciepło
oraz zimnej płyty.
Grill na plaży, czyli jedzenie, picie i zabawa
w surferskim klimacie. Zorganizowana
strefa chill na plaży nad zatoką z pufami,
leżakami i grillem. Menu zostanie
w pełni dopasowane do
oczekiwań klienta.

ZAKWATEROWANIE
Oferujemy pomoc w zorganizowaniu noclegów.
Proponujemy pobyt w: Dom Zdrojowy****,
Hotel Jastarnia***, lub pensjonat Korsarz
położony w bezpośrednim sąsiedztwie molo.

STREFA CHILL
Strefa na plaży z leżakami, pufami oraz deskami
SUP z wiosłem i 6 osobowy Giga SUP do
wspólnej zabawy.
To propozycja dla tych uczestników, którzy
nie wezmą udziału w zajęciach lub będą
chcieli zrobić sobie przerwę.
Istnieje możliwość obrendowania strefy
Państwa flagami reklamowymi.

FOTOGRAF
W naszej bazie stacjonuje fotograf, który na życzenie
przygotuje relację z całego wyjazdu w formie zdjęć i filmu.

Surf Szkoła przy molo
ul. Nad Zatoką 2
84-140 Jastarnia

surfszkola@op.pl
www.surfszkola.pl

A MY PRZYGOTUJEMY DLA CIEBIE
VOUCHERY NA SZKOLENIA.

+48 510 067 446
+48 602 392 237

WYJAZDU WRAZ Z HARMONOGRAMEM.

