Young Adventurers
Surf Camp – Santander, Spanien.
Program til:
Destination:

Santander, Spanien.

Varighed:

8 dage

Afrejse fra (& dato):

?

D. ?

Ankomst til (& dato):

?

D. ?

Hjemrejse fra (& dato):

?

D. ?

Hjemrejse til (& dato):

?

D. ?

Praktiske oplysninger
Indkvartering
Indkvartering er på et Surf House, som er et utroligt
hyggeligt og surf inspireret Hotel/hostel. Der er værelser
med plads til 2-8 personer med eget toilet.
Surf House er lokaliseret tæt på stranden, hvor surfing
undervisningen vil finde sted og er indenfor gå afstand.
I Surf House er der et fælles spisnings- og opholdsrum
med billardbord, sofaer mm, hyggelige terrasser med god
stemning, bar, outside-bar og en mindre skatepark.
Der er desuden grundlag for en gardin fest i ny og næ, god
surfer stemning og glade mennesker!
Mad

Inkluderet:
Morgenmad
Aftensmad

Der tages forbehold for småfejl i programmet

09:00-10:00
20:00
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Surf undervisning
6 timers surf instruktioner, hvilket vil foregå om
formiddagen kl. 10:30, 4 af dagene. Hver eftermiddag kl.
16:00, er der ”fri surf”, hvor instruktører vil tage med jer til
stranden, hvor i kan øve jer, på de ting i lærte om
morgenen.
Der vil ydere mere være 1-2 teoretiske
undervisningssessions i fællesrummet efter aftensmaden i
løbet af ugen.

Transfer
Der er inkluderet transfer fra Bilbao Lufthavn. En guide fra
vores partnere vil være i lufthavnen ved ankomst og
eskortere jer til jeres hotel/hostel.

Tilvalg af aktiviteter
Der vil være mulighed for at tilvælge følgende aktiviteter:
 Paddle-Surf i Somo (300 kr.)
 En dags tur til Santander by (100 kr.)
 Tur til Santander med Kajak i bugten (350 kr.)
 Selvguidet kyst trekking tur (50 kr.)
 Yoga - I Surf House (ca. 30 kr. Afhængig af antal
deltagere)
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Programmet
Dag 1

Ankomst og indkvartering

I dag vil i ankomme til Bilbao eller Santander lufthavn, hvor
I vil blive hentet og kørt til jeres hotel/hostel, hvor i
indkvarteres.

Dag 2-3

Surf lektioner

I disse dage vil i få undervisning som beskrevet øverst i
programmet. Detaljeret undervisning om morgenen med
fokus på teknik sammen med instruktørerne. Om aftenen
vil i have ”free surf”, hvor de fleste instruktører også vil
være til stede, eftersom de også elsker at surfe!

Dag 4

Fridag

I dag er der ingen planlagte aktiviteter inkluderet i
programmet, hvilket vil sige, at I kan vælge at surfe endnu
mere, i kan slappe af ved Surf House, tage på stranden,
eller tilkøbe nogle af de ekstra valgfrie aktiviteter beskrevet
øverst i programmet.
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Dag 5

Surf!

I dag står den igen på surfing, med samme
undervisningsforløb som de andre dage. I vil nu typisk
opleve en større fremgang på brættet, samt begynde at
eksperimentere og udfordrer jer selv endnu mere.

Dag 6

Fridag

I dag er der ingen planlagte aktiviteter inkluderet i
programmet, hvilket vil sige, at I kan vælge at surfe endnu
mere, I kan slappe af ved Surf House, tage på stranden,
eller tilkøbe nogle af de ekstra valgfrie aktiviteter beskrevet
øverst i programmet.

Dag 7

Sidste surf dag

I dag er sidste dag med surfing, samt jeres sidste hele dag
på rejsen. I vil her opleve, hvor meget I har forbedret jeres
surfing færdigheder siden dag et! Hvis I ikke var bidt af
surfing inden i rejste afsted, vil I højest sandsynligt være
det nu!

Dag 8

Hjemrejse

I skal i dag sige farvel til surfer livet - i hvert fald for indtil
næste gang. I vil blive hentet og kørt til lufthavnen i
henhold til jeres flyprogram.

Der tages forbehold for småfejl i programmet

IT'S A LIFESTYLE

Side 4 af 5

Young Adventurers
Programmet inkluderer


7 overnatninger



Morgenmad og aftensmad, samt én grill frokost.



6 timers intensiv surf undervisning



Transfer fra Bilbao eller Santander lufthavn til Hotel/Hostel.



Leje af surfboards, våddragter mm.

Programmet inkluderer ikke


Drikkepenge



Rejseforsikring



Alt der ikke er nævnt i programmet

NB!
Vi er åbne for ændringer og rettelse i programmet, hvis kunden har dette i tankerne. Rejsen kan
gøres kortere og længere, samt inkludere mere eller mindre, hvilket vil have en effekt på den
endelige pris.

Pris: 6.495,00 DKK inkl. moms pr. person (ekskl. fly)
* Priserne er udregnet med den aktuelle eurokurs pr. 20.05.2016. Prisen kan variere en smule alt
afhængig af, hvor lang tid efter tilbuddets afgivelse, dette accepteres.
** Prisen varierer alt afhængig af høj- og lavsæson. Prisen her, er baseret på højsæson (16/7-03/09)
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