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foglalás info:

A z
ok ta tá s a VDWS

(német), és a Rya (angol)
metódikát követi. A képzett oktató

team, minden évben több hetet továbbképzésre
fordít, hogy mindig a legújabb oktatási módszereket

használhassa. A sok éves tapasztalatot felhasználva garantálják
a fejlõdést. A szimulátorok alkalmazása a parton és a vízen, a videó

analízis, a motorcsónakos oktatás, mind a tanulni vágyók fejlõdését
szolgálja. Az oktatói gárda által kidolgozott, wasserstart szimulátor
által, akár egy óra alatt megtanítható, és elsajátítható a vízistart. A
nyári idõszakban Görögországban, Kos szigetén, a Psalidi beachen, a
Bigblue- szörfcenterben, hetente indítunk gyermek, kezdõ, és haladó
csoportokat. A hetet a fõszezonban kurzuszáró versennyel zárjuk, és
oklevéllel ajándékokkal jutalmazzuk a sikeres résztvevõket.
A privát órákat egyénre szabott edzéstervek segítik. A "be the master of
the Jibe és a Be the master of the Speed" elnevezésû intenzív traningek
hetente indulnak, négy és hat órában, amelynek célja a technikailag
hibátlan siklás, papucshasználat, a lehetõ legnagyobb sebesség
elérése, és a perdülés helyes elsajátítása.
Júniusban két hétig, szeptember közepétõl három hétig jelentõs

árkedvezménnyel táborokat szervezünk, keretprogramokkal,

kezdõknek, haladóknak, és a freestyle szerelmeseinek.

00 36 20/371 9644

00 30 697 619 4057

info@scoop-surfwear.com



Kos a Dodekánesz szigetcsoport harmadik legnagyobb szigete,
Rhodosz és Karpatosz után.

A Bigblue Szörfcenter a fõvárosától, Kostól, kb 6 km-re, az
Oceanis Beach Resort kertjében található.

Psalidi Beach-en a nyár szinte minden napján helyi termikus szél
erõsíti a meltemit (görögországi szél), amely kiváló lehetõséget
kínál a windszörfsport szerelmeseinek.

A kölcsönzõ atmoszférája családias, a team messzemenõkig
kedves, a szerviz kiváló.

A szél balról , kissé a part felõl fúj, általában délelõtt
gyengébben délután erõsebben. A szörfcenter elõtt a víz sima,
alkalmat adva a kezdõknek, a freestylet és a manõvert
kedvelõknek egyaránt.

• Nyitva tartás: májustól októberig minden nap 10.00 -18.00-ig

hullám max 2.méter, ajánlott kezdõknek is!

a szörfruha használat. Mivel a kínálat korlátozott, fõleg fõszezonban
ajánlatos elvinni a sajátot

és két óra ingyenes csoportos oktatást kínál. Szörftábor idején, mtb
használat, keretprogramok, és hat óra csoportos oktatás, edzésterv
készítés foglaltatik az árban.

mentéssel, amely inkluzív a bérlés árában /nagy biztonsági mutatók/!

• Kondíciók: Choppy víz, partnál sima, késõbb hullámos,

• A szörfcenterben beszélt nyelvek: angol, francia, német, magyar,
görög.

• A felszerelés: 100 deszka & 150 Rig FANATIC & NORTH.
• Vitorla méretek: School Sails 1.9 - 4.2, North Sails 4.5 - 7.8
• Gyermek és junior felszerelés
• Wetsuit/trapéz: A szörfcenterben a bérlés áraiban inkluzív a trapéz és

• Speciális ajánlat: fõszezonon kívül sportpacket ajánlat, mtb használat

• Biztonság: A parton lévõ baywatch kapcsolatban áll a motorcsónakos

• Fizetési lehetõség: készpénz
• Aktív lehetõségek: - Mountain bike-ok, Tennis, Játszótér, Röplabda.

Hotel Ocanis Beach Resort

Grecotel Kos Imperial Seagull apartmens

Edmark apartmens

Szállás lehetõségek

- Játszótér illetve gyermek megõrzés,
szervezett programok kicsiknek

- Éttermek, bárok, szupermarket
- Röplabda pálya
- Tenisz pálya

- Wireless Internet
- Surf Shop
- Toalett és tusoló
- Swimming Pool-ok
- Ingyenes napágy és napernyõ

Szolgáltatás a szörfcenterben:


