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Latas Surf és un surfcamp a Cantàbria, situat a Somo i
Loredo, un espot de surf internacional a tan sols 15 minuts
de l'aeroport de Santander. Al surfcamp podran aprendre,
millorar i gaudir de l'autèntica cultura del surf a Espanya.
Disposen de 3 allotjaments tipus surf house (habitacions
compartides i privades) a 5 minuts caminant de la platja,
amb servei de menjars i totes les comoditats: gimnàs, ampli
jardí per a barbacoes, quiosquet, pista de volei-platja, skate
miniramp, festes amb vaixell i molt més!
A més, a l’escola de surf i oferim cursos de surf impartits
per instructors qualificats dirigits a tots els nivells i edats. A
destacar la nostra aposta per la tecnificació, amb el qual
podràs portar el teu surf al següent nivell. Des de viatgers
solitaris fins a grans grups i clubs de surf internacionals ens
trien per la nostra experiència com surfcamp a Espanya i per
això som la Surfhouse Nº1 a Tripadvisor. Esperem poder
veure-us agafant ones amb nosaltres com més aviat millor!
El club dirigit per un ampli equip de professionals del món de
l'esport, turístic i educatiu, que organitzen coordinen i
vetllen per la seguretat dels infants en tot moment, permet
realitzar la pràctica de les activitats segons l'edat o nivell
tècnic garantint la seguretat i diversió dels participants.

5 dies de sessions de Surf Tecnificació amb tècnics
especialitzats, en unes instal·lacions òptimes per a la
recreació i el desenvolupament de l'activitat. Ambient idoni
per a inici de pre-temporada. On podran gaudir d'uns dies
d'activitats recreatives i de la companyia dels atletes del
Club Natació Sant Feliu.

D AT E S
Del 6 a l’11 de setembre

PREU
335 €

INCLOU
Tot inclòs durant els 5 dies
Transport fins a Cantàbria en autocar
Allotjament
Tots els menjars a l’hotel
*No inclou els menjars durant el desplaçament

PRE-INSCRIPCIÓ
Escaneja el codi QR i fes la teva pre-inscripció
online abans de l’1 de juliol.
Link: https://forms.gle/wtuae5CpBFsr1CH8A

