
ACTIVITATS
*Vela     *Windsurf
*SUP(Stand up Paddle  *Kayak
*Catamarà    *Optimist
*Vaurient    *Tallers
*Eco conciència   *Valors i amistats
**Snorkel / Scuba   *Sortides
*etc...

Les activitats poden variar en funció de les
condicions meterològiques.

INSCRIPCIONS I PAGAMENTS
Matrícula oberta.  Les inscripcions es formalitzaran per ordre
de sol·licitud. Es considera inscripció formalitzada haver
complert amb el pagament de 100€ en concepte de reserva.
Places limitades.

Podeu realitzar les inscripcions i pagaments a  les ocines
dede Water Sports Centre Calella del Club Nàutic Calella.
(zona platja) o per e-mail i transferència:
info@wsc.cat  /  info@watersportscentre.com
ES -71-2100-4614-00-2200075277
Indicant Campus, nom i cognoms.

PREUS I HORARIS

L’estiu és el moment perfecte per gaudir de la vela
i els esports nàutics.

El campus de mar és la manera més refrescant
i divertida d’iniciar-se en el món de la nàutica.

El vent, el mar i la platja ens permetran
adquirir habilitats marineres, respecte  pel mar

i sensibilitat pel medi ambient.

Dirigit a nens i nenes de 6 a 14 anys.
De Juny a Setembre.

Una manera atractiva d’apropar els
més petits i joves al mar i l’activitat nàutica.

WATER SPORTS CENTRE CALELLA
Empresa amb més de 25 anys d’expèriencia
dedicada a l’oci nàutic.

Tel: 93 128 0337  /  639 240 918  /  606 792 955
e-mail: info@wsc.cat  /   info@watersportscentre.com
Ocines Water Sports  Centre del Club

CAMPUS DE MAR

GAUDEIX DEL MAR
DISFRUTA L’ESTIU

        Matí  Tarda Dia
1  Setmana   125€  125€  200€
2  Setmanes   230€  210€  375€
3  Setmanes   295€  270€  400€
4  Set / mensual.  320€  290€  460€ 
Setmana afegida a partir d’un mes.     100€
Juliol i Juliol i Agost matí o tarda  (reservant abans del 15 de Juny).  550€
Agost (després de fer Juliol sencer).     280€
10% dte. per a segons germans i socis del Nàutic.
Ofertes i descomptes no acumulables 
No es canvien dates d’assistència.

9:30 a 13:00 i 15:30 a 19:00 servei d́ acollida preu mensual 10€
matí desde les 8:45 i tardes des de 15:00. 


