PLA DE VIATGE
SURFCAMP - LATAS SURF

22
23

#SOMCNSF

DATES
Del dilluns 29 d’agost a dissabte 3 de setembre.

ALLOTJAMENT
Latas Surf, situat a Somo i Loredo, un espot de surf internacional a tan sols 15 minuts de l'aeroport de
Santander. Tots els participants de l’stage estaran allotjats a un edifici exclusiu per al nostre grup. L’allotjament del grup serà a Latas Surf House situat al carrer Arna 131, 39140, Somo i amb el número de telèfon
+34 627 36 64 18.

UBICACIÓ / LLOC
Latasurf. Somo - Cantàbria [Santander].

ESTRUCTURA I RESPONSABLES DE GRUP
Els responsables de grup seran els tècnics Saül Ferrón, Rubén Martínez, Adrià Gonzalez que aniran en tot
moment amb els esportistes i als que podeu dirigir-vos per qualsevol tema que sigui important transmetre o
informar.
Dies abans de la sortida es crearà un grup de WhatsApp on els tècnics aniran informant de les activitats
dels grups i e les informacions que calguin.

PUNT DE TROBADA - SORTIDES I ARRIBADES
Els esportistes queden convocats a la Plaça de l’Estació a les 06.15 h del dia 29 d’agost.
L’arribada a Somo (Cantàbria) està prevista a les 16.00 h.
La sortida de Somo esta prevista a les 10.00 h del dia 3 de setembre i l’arribada a Sant Feliu serà sobre
les 22.00 h aproximadament a la Plaça de l’Estació.
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DESPESES ASSOCIADES
El cost total serà de 530,00 euros (aproximadament) per esportista, per tal de facilitar els pagaments, es
fraccionarà en dos pagaments; aquests seran domiciliats a primers del mes d’agost (el primer pagament) i a
primers del mes de setembre (el segon pagament).
Caldrà que surtin esmorzats de casa i portar el dinar del primer dia (viatge) que recomanem que sigui en
format fàcil de transportar, ja que una de les parades obligatòries farem l’àpat per arribar a l’hora prevista.
Per al trajecte de tornada, una de les parades serà per a dinar; el dinar serà a càrrec de les famílies i serà
necessari que cadascun dels infants portin diners (entre 15-20 euros aproximadament), i els tècnics s’encarregaran de garantir que tothom faci l’àpat.

PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS
Dilluns 29

Dimarts 30

Dimecres 31

Dijous 1

Divendres 2

Dissabte 3

MATÍ

SORTIDA
ST. FELIU

ESMORZAR
VOLEY PLATJA
DINAR

ESMORZAR
SESSIÓ DE SURF
DINAR

ESMORZAR
SESSIÓ DE SURF
DINAR

ESMORZAR
SKATE
DINAR

ESMORZAR
SORTIDA

TARDA

SESSIÓ DE SURF
TEMPS LLIURE
SOPAR

SESSIÓ DE SURF
JOCS D’EQUIPS
SOPAR

ENTR. FUNCIONAL
SOPAR

VISITA A CIUTAT
SOPAR

PLATJA
SOPAR

ARRIBADA
ST. FELIU

REUNIÓ INFORMATIVA
El dia 11 de Juliol a les 18 h es realitzarà una reunió informativa (via ZOOM) amb els detalls de l’stage i per
a resoldre dubtes o consultes.
Link: https://us02web.zoom.us/j/87820749899?pwd=ObyGcnMXQ7S7LYYIxuAV_mmD_XKIR8.1

DOCUMENTACIÓ I ELEMENTS NECESSARIS
- Roba de bany, banyadors, tovalloles o barnús per fer les activitats aquàtiques (el neoprè, tables i resta de
material per al surf el posa l’organitzacióde Latas Surf).
- Mínim sis recanvis de roba diària, roba de nit (pijama) i elements de neteja (necesser).
- Cal portar crema del sol i altres elements per protecció solar (gorres, viseres, etc...).
- Cada esportista ha de portar una còpia del seu DNI i de la targeta sanitària.
- Recomanem que no portin molts diners i que els portin ben guardats a la seva motxilla.
- Document d’autorització de viatge per a menors d’edat.
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