1. Kite initiatie:
Met de kite initiatie leer je vliegen met een powerkite op het strand. Dit is iets wat je alleen, met
vrienden of familie kunt doen. Tijdens deze 2 uren krijg je uitleg over wat het windvenster is, waar je
op moet letten en hoe je een powerkite bestuurd. Deze 2 uur is gegarandeerd plezier.
vanaf 2 pers – 2uur – 40€ per persoon

2. Kitesurflessen:
Kitesurfen doe je in 3 lesblokken.
-

Les 1: theorie en leren vliegen met een powerkite op het strand.
Les 2: setup van een surfkite, basishandelingen en bodydraggen in het water.
Les 3: waterstart met een kiteboard.

Optie 1: 1 les ( les1,2 of 3)
o
o
o

Privé les: 3uur per les – 135€ per persoon
Groepsles 2 pers: 3uur per les – 115€ per persoon
Groepsles 3 pers: 3 uur per les - 100€ per persoon

Optie 2: 2 lessen
o
o
o

Privé les: 6 uur – 2 dagen – 255€ per persoon
Groepsles 2 pers: 6 uur – 2 dagen – 215€ per persoon
Groepsles 3 pers: 6 uur – 2 dagen – 185€ per persoon

Optie 3: 3 lessen
o
o
o

Privé les: 9uur – 3 dagen – 375€ per persoon
Groepsles 2 pers: 9 uur – 3 dagen – 315€ per persoon
Groepsles 3 pers: 9 uur – 3 dagen - 270€ per persoon

De opgegeven prijzen zijn inclusief lesmateriaal. Les met je eigen materiaal kan ook maar deze
prijzen zijn op aanvraag.

3. Opfrissingsles:
Heb je al een tijdje niet meer gekite en wil je graag bij je eerste sessie een opfrissingsles? Dat kan De
opfrissingsles duurt 2 uur en maak je gebruik van je eigen materiaal. De prijs voor deze opfrissingsles
is 80€/ 2uur.

4. Winterlessen:
Tijdens de winter leren kitesurfen? Het kan. Les 1 kan perfect in de winter gedaan worden. We
splitsen deze les op in 2 delen. Deel 1 is 1,5 uur les in de shop van surfinstyle. Daar krijgt u alle
basisinformatie die je nodig hebt alvorens je met een kite start. Deel 2 wordt op het strand gedaan.
Hier gaan we met trainerkites aan de slag. Tijdens dit deel wordt er gekeken of ook alle informatie
die in deel 1 gegeven werd duidelijk was. Na deze les ben je klaar om in het voorjaar meteen te
starten met een surfkite. De winterlessen eindigen op 31 maart 2018

5. Wetsuit pakket:
Wil je zeker blijven kitesurfen en heb je nog geen wetsuit, schoentjes en een harnas en had je dit
reeds graag aangeschaft? Dan kan je bij ons terecht om dit pakket aan een voordelige prijs aan te
schaffen.

