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To projekt, skierowany do
wszystkich, którzy marzą o

rozpoczęciu swojej przygody z
surfingiem, jak i do tych,

którzy już pływają, ale chcieliby
podnieść poziom swoich

umiejętności.
 

To projekt dla osób, które
szukają inspiracji w sobie, w

kontakcie z naturą, w
aktywności fizycznej, a także w

kontakcie z innymi
inspirującymi ludźmi.

 
Naszą intencją jest spotkanie

w gronie osób, które
wzajemnie się wspierają i

sobie kibicują. 

Jesteśmy Klubem Sportowym popularyzującym
ten najlepszy sport na świecie jakim jest SURFING!

Działamy nieprzerwanie od 2017 roku. Szkolimy
dzieci, młodzież i dorosłych, nie tylko na Bałtyku,

ale i za granicą. Mamy za sobą
organizację wielu ciekawych wydarzeń społeczno
- edukacyjnych i zgrupowań sportowych, w tym

Ssurf campy na Teneryfie i w Portugalii,  szkolenia
na Bałtyku z mistrzami surfingu "Trenuj z

Mistrzami", szkolenia progresywne, oraz szkolenia
dla kobiet Girls Surf Wild.

Nasz team to doświadczone surferki i
instruktorki (Certyfikacja ISA), które chętnie

podzielą się wiedzą zdobytą na spotach Europy i
Azji oraz otoczą Cię profesjonalną opieką na

wyjeździe.

90% osób przyjeżdża na nasze szkolenia solo,
integracja grupy następuje ekspresowo.

Campy surfingowe to naprawdę wyjątkowo
spędzony czas, zupełnie inny od

zorganizowanych wyjazdów turystycznych.
Surferski klimat nie bez powodu ma tylu

zwolenników i staje się coraz bardziej
popularny. Samo uczucie złapania pierwszej
fali jest nie do opisania, obcowanie z wodą i

pozytywne zmęczenie fizycznie napełni Twoją
głowę endorfinami, a ciekawi i otwarci ludzie

dookoła urozmaicą każdą minutę wolnego
czasu. Spróbuj czegoś nowego!

Nie musisz mieć żadnego doświadczenia.
Wyjazdy są skierowane do osób początkujących

- uczymy od zera do surfera. Podczas
tygodniowego campu jesteś w stanie przyswoić
podstawy tego sportu i stworzyć bazę do dalszej
nauki. Osoby, które już surfowały przydzielane
są do innej grupy na zajęciach, tak aby mogły

robić progres.

 Jedynym warunkiem jest abyś posiadał/a
podstawową umiejętność pływania i nie bał/a
się wody. Pianka, deska oraz zasolenie oceanu
zapewnią Ci bezpieczną wyporność. Przez cały

czas szkoleń będziecie
pod opieką wykfalifikowanej kadry. Każdego

wieczoru gwarantujemy również solidną dawkę
wzajemnego wsparcia i motywacji! 

Czy mogę przyjechać sam/a?

Czy musze mieć doświadczenie w
surfingu ?

MAROKO SURF CAMPS

Kim jesteśmy ?



Taghazout był pierwotnie tradycyjną
marokańską wioską rybacką, w latach 50 i 60

wraz z ruchem hipisowskim na wybrzeże
przybyli artyści, pisarze, muzycy i poszukiwacze

przygód, tylko kwestią czasu było, zanim
zakorzeniła się tam kultura surfingu.

Dziś wioska jest mieszanką niebieskich i
bielonych na wpół zbudowanych domów,

ekologicznych  i wegańskich kawiarni, ręcznie
robionych dywanów i wędrujących po plażach

wielbłądów.
Kultura surfingu jest widoczna od samego

początku, a turyści spacerują po zakurzonych
uliczkach z deską surfingową w jednej ręce i

zielonym sokiem w drugiej. Sklepy surfingowe 
 ciągną się przy głównej drodze, a fale rozbijają

się o lokalne, fantastyczne spoty surfignowe.
 

Szkolenie surfingowe O  Taghazout
5 dni zajęć praktycznych w wodzie z

profesjonalnymi, marokańskimi instruktorami
oraz sesje free surf po szkoleniach.  Dodatkowo

podczas zajęć instruktorom (zajęcia
w j. angielskim) asystować będzie nasza polska

instruktorka (ISA Surf Coach, ISA Surf Judge), która
odpowie na wszelkie pytania, czy wyjaśni

ewentualne wątpliwości. 
Photo/video analiza czyli warsztaty polegające na

analizowaniu: techniki wstawania na desce, pozycji,
balansu, padlowania itd. Dzięki temu na kolejnych

sesjach unikniecie błędów, poprawicie technikę
pływania i utrwalicie prawidłowe nawyki ruchowe.

 Sprzęt - deski, pianki, dojazd na spot
uwzględnione w cenie.

 

 
Nocujemy w marokańskim, przestrzennym surf

housie, z 3 tarasami z widokiem na Ocean i
strefami wypoczynku w środku i na zewnątrz.

Zakwaterowanie w pokojach 2/4/6 osobowych.
Wygodne łóżka, 5 łazienek. Ocena obiektu na

Booking.com - 9,0 superb.
 Codzienne śniadania, lunche pakowane na plażę
i kolacje. Dodatkowo całodzienna wycieczka do 
 Paradise Valley w górach Atlas oraz surf trip do

Imssouane Bay i sandboarding na wydmach 
Podczas całego pobytu 2 rezydentki obecne na

miejscu, gotowe pomóc i doradzić w każdej
sytuacji :)

 

Tydzień w Taghazout Bay

Na miejscu 



Cena zawiera:

Cena nie zawiera:

599 euro - pokój 4/6 osobowy 
649 euro - pokój dwuosobowy, twin lub double (łóżka zsuwane)
zadatek w wysokości 360 euro płatne przelewem na konto Bałtyckiego Stowarzyszenia Surfingu 
reszta płatne na miejscu gotówką w euro

(*) Przed dokonaniem rezerwacji zapoznaj się z regulaminem wydarzenia

Cena/osoba:

Darmowy transfer z/do lotniska w Agadirze do surf villi- ok. godzina drogi
7 nocy w marokańskim surf housie z tarasem na dachu. Pokoje 2/4/6 osobowe
7 śniadań, 5 lunchy, 6 kolacji
5 lekcji surfingu wraz z całym sprzętem, sesje free surf po lekcjach, transport na spoty
2 wieczorne sesje surf photo analizy po 1 i 3 lekcji surfingu - spersonalizowany feedback dotyczący mocnych stron i obszarów do
poprawy. Dodatkowo wykład nt. pływów, rodzajów spotów, fal i wiatrów
Surf trip do Imssouane i na wydmy Taboga + sandboarding
Całodniowa wycieczka do Paradise Valley
Trip do Taghazout Market + city tour
Wspólne wieczory z muzyką na tarasie dachowym
Opieka polskiej rezydentki przez cały czas pobytu
Zdjęcia z wyjazdu
Wi-Fi

Lotów z Polski do Maroko - rekomendujemy bezpośrednie połączenie Ryanair: Kraków - Agadir, cena 800zł
Obowiązkowego ubezpieczenia turystycznego (koszty leczenia, OC, NW) - ok 100zł
Wyżywienia innego niż wskazane w pakiecie
Opcjonala joga - 35 eur/tydzień


