GRÆKENLAND - WINDSURFING PÅ CLUB VASS, 1
UGE
Uanset om du er garvet windsurfer eller totalt nybegynder, så er dette den helt rigtige
windsurfingferie. Club Vass har i nu 25 år arbejdet på at skabe perfekte rammer for windsurfing og det
er i høj grad lykkedes. Hos Club Vass er hele oplevelsen målrettet til windsurfere og derfor er der stort
fokus på, at ting så som udstyret, kurserne altid er helt ‘up to date’. Det eneste du behøver tage dig af
under opholdet er at windsurfe så meget som overhovedet muligt – og måske hygge dig lidt i det
fremragende natteliv i byen.
Club Vass har åbent i sommerhalvåret fra sidste uge i maj til første weekend i oktober.
Club Vass ligger i den lille fiskerby Vassiliki på sydspidsen af den billedskønne græske ø Lefkas. På
grund af de usædvanlige vindforhold er stedet blevet et verdensberømt sted at windsurfe.
Club Vass byder på undervisning og udfordringer for windsurfere på alle niveauer og på det nyeste
og bedste udstyr. Instruktørerne på stedet er alle yderst kompetente og dygtige til at undervise og
coache. Windsurfingkurserne er inkluderet i prisen og fleksible, så de passer med gæsternes ønsker
og behov.
Når du er tilknyttet Club Vass medfølger det, at du får fri afbenyttelse af mountainbikes og SUP’er
(Stand Up Paddle Boards). Landskabet i området egner sig fantastisk til mountainbiketure og der
findes mange gode ruter til alle niveauer. Hver dag er der guidede mountainbiketure, som du gratis
kan tage med på.

REJSEPLAN
Dag 1 Ankomst

I ankommer til lufthavnen i Preveza, hvorfra I tager en taxa til Vassiliki og checker ind på jeres hotel.
Når I ankommer kan I muligvis nå at windsurfe lidt. I går bare over til Club Vass og melder jeres
ankomst.
Dag 2-7 Windsurfing og en masse andet sjov
Kurserne for begyndere og lettere øvede windsurfere starter typisk tidligt om morgenen, så de kan
drage fordel af de roligere vindforhold. Der fokuseres på undervisning i vandet og den teoretiske
undervisning tilpasses derefter.
De mere øvede surfere venter til senere på dagen med at tage ud på vandet og starter typisk dagen
med teoriundervisning.
Hver dag er der to guidede MTB-ture, som I kan vælge at tage med på og I har altid fri adgang til
Stand Up Paddle boards.

Dag 8 Hjemrejse
Ak, nu er rejsen slut og I rejser hjem til Danmark. I tager en taxa fra Vassiliki til lufthavnen i Preveza,
hvorfra I flyver hjem.

PRISEN INKLUDERER
7 nætter på Club Vass i dobbeltværelse
Morgenmad alle dage
Ubegrænset deltagelse i daglige windsurfingkurser inddelt efter niveau
Ubegrænset brug af windsurfingudstyr på Club Vass
Forsikring mod beskadigelse af udstyr
Fri afbenyttelse af Stand Up Paddle Boards (SUPs)
Fri afbenyttelse af mountainbikes
2 guidede MTB-ture hver dag
Mulighed for børnepasning

IKKE INKLUDERET
Fly fra Danmark til Preveza
Transport til/fra lufthavnen i Preveza (koster 80 euro pr. vej)
Afbestillingsforsikring
Administrationsgebyr kr. 145,-

PRISER
Pris fra 3.990,00 DKK

LÆS MERE
Du kan læse meget mere om denne rejse og se prisen via dette link:

http://www.beringrejser.dk/windsurfing/club-vass/
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