Surf Camp

lokalizacja
Surf Camp zlokalizowany jest w
miejscowości Tamraght nad samym
oceanem, 4 km od miejscowości
Taghazout, 14 km od Agadiru. 50 minut
od międzynarodowego lotniska.
Nasza Marokańska Ekipa zabierze
Cię na najlepsze fale w Maroko od
Imsouane do Mieleft. 230 km linii
brzegowej i ponad 25 surf spotów w

zasięgu.
Wszyscy nasi instruktorzy są
miejscowi i znają najlepsze
miejscówki, wszyscy są oni w
pełni wykwalifikowani i
chętnie podzielą się swoją
wiedzą, doświadczeniem i
pasją do Surfowania.

zakwaterowanie
Dysponujemy typowym domem w
stylu Marokańskim, zwanym Riad,
posiada on 21 pokoi od 1 do 4
osobowych, wszystkie z widokiem
na wewnętrzny dziedziniec z małym
basenem. W domu znajdują się dwa
duże tarasy z leżakami i leżankami, z
widokiem na przepiękny ocean.
Wszystkie pokoje są z łazienkami,
wyposażonymi w WC, prysznic lub
wannę, suszarkę do włosów, sejf i
ręczniki. Można również korzystać z
WI-FI w recepcji

Posiadamy również 2 apartamenty,
każdy z nich ma około 80m2 i 2
sypialnie, jeden jest 4 osobowy a
drugi 5 osobowy, w obu znajduje się
łazienką z prysznicem, WC, w pełni
wyposażona kuchnia, jadalnia i salon.

surfcamp
Nasz zespół wie lepiej niż ktokolwiek inny, co stoi za sukcesem dobrego Surf Tripu...
smaczne posiłki, przyjaźni instruktorzy, którzy zarażają pasja do surfingu, czyste i wygodne
surfhouse'y i oczywiście świetna zabawa.
Nasi instruktorzy będą was uczyć i pokażą jak postawić pierwsze kroki na desce, tak żeby
Twoja pierwsza fala była niezapomniana. A kiedy pierwszy raz staniesz na desce, będziesz
już uzależniony i nie będzie odwrotu, nie będziesz w stanie przestać się uśmiechać:)
Tych, którzy wiedzą już jak surfować i mają swoje pierwsze kroki na desce za sobą,
możemy zabrać na kolejny poziom, pokazując najlepsze surf spoty i dzieląc się z wami
naszą pasją do surfingu.
Nasze pakiety dostosowane są dla każdego, od początkującego do
średniozaawansowanego jak i dla dzieci i dorosłych. Każdy znajdzie u nas coś dla siebie.

Poziom początkujacy
na tygodniowym kursie nasi wykwalifikowani instruktorzy nauczą cię:
- prawidłowej techniki rozgrzewki i rozciągania
- prawidłowej pozycji na desce
- padlowania
- "pop-up" (take-off)
- jak uzyskać prędkość i się obrócić
- jak czytać wodę, prądy, aby złapać jak najlepsze fale
- zasad i bezpieczeństa na surfingu
- niektórzy z was po tygodniu będą już w stanie pływać na "zielonej wodzie" (ściana fali)

ŚNIADANIE
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surfcamp
tygodniowy surfcamp zawiera:
- transfer z i na lotnisko (przy krótszym
pobycie dopłata 20euro w jedną
stronę)
- 6 dni lekcji Surfingu z rozgrzewką
- szkolenie przez w pełni
wykwalifikowanych instruktorów
surfingu
- sprzęt (deska, pianka, akcesoria)
- codzienny transport do surf spotów
- 6 pikników (lunch na spocie)
- w zależności od pogody, 1 dzień
surfingu może być zastąpiony przez
wyjazd do Paradise Valley gdzie
zjemy obiad w gaju palmowym.
Będzie można również wziąć kąpiel
w naturalnych basenach Wadi ze
zjeżdżalniami i poskakać ze skały
- 7 noclegów w naszych surf campach
lub w naszych surf apartamentach

surfcamp
Poziom średniozaawansowanym
na tygodniowym kursie będziesz pracował z naszymi instruktorami nad:
- prawidłowymi technikami rozgrzewki i rozciągania
- wypadlowaniem przez przybój i dostanie się za linię łamania fal
- timing
- łapanie fal na zielonej wodzie
- drop z fali
- frontsidowe i backsidowe skręty
- pywanie na ścianie w poprzek fali

tygodniowy surfcamp zawiera:
- transfer z i na lotnisko (przy krótszym pobycie dopłata 20euro w jedną stronę)
- 6 dni lekcji Surfingu z rozgrzewką
- nauczanie od w pełni wykwalifikowanych instruktorów surfingu
- codzienny transport do surf spotów
- 6 pikników
- 7 noclegów w naszych surf campach lub w naszych surf apartamentach
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surfcamp
surf and yoga camp

- transfer z i na lotnisko (przy krótszym pobycie
dopłata 20euro w jedną stronę)
- 6 dni lekcji Surfingu z rozgrzewką (w zależności
od pogody, 1 dzień surfingu może być
zastąpiony przez wyjazd do Paradise Valley
gdzie zjemy obiad w gaju palmowym, będzie
można wziąć kąpiel w naturalnych basenach
Wadi ze zjeżdżalniami i skokami ze skały)
- szkolenie przez w pełni wykwalifikowanych
instruktorów surfingu
- sprzęt (deska, pianka, akcesoria)
- codzienny transport do surf spotów
- 7 noclegów w naszych surf campach lub w
naszych surf apartamentach
- 1 wizyta w Agadir w słynnym targu El Khad
- 7 zdrowych śniadań
- 6 pikników (lunch na plaży)
- 7 zdrowych i smacznych kolacji
- 6 zajęć yogi po 1,5 godziny (zajęcia Jogi
odbywają się na świeżym powietrzu)

tygodniowy camp surf & joga

hope to see you
soon on our
beautiful beaches
in Tamraght and the
Maroccan coast !!!

