
SHAKA WINDSURFTÁBOROK – 2023. 

 

Szeretnél szörfözni, SUP-ozni, strandfocizni, kosárlabdázni és egy remek hetet eltölteni egy közvetlen vízparti bázison szuper 

társaságban, akkor nálunk a helyed. Ha kezdő vagy 5 nap alatt garantáltan elsajátítod az alapokat, ha már álltál szörfdeszkán, 

akkor a továbblépés garantált. 

Helyszín: Balatonszemes, Hullám utcai szabadstrand, Shaka Windsurf Spot 

www.shakawindsurf.hu 

www.challengerhungary.hu 

Időtartam: A táborok az alábbi időpontokban kerülnek lebonyolításra (hétfőtől péntekig) 
2023. június 19-23. 
2023. június 26-30. 
2023. július 24-28. 
2023. augusztus 03-06 (felnőtteknek Csütörtöktől-vasárnapig) 
Korábbi táborfotók a ShakaWindsurf Spot facebook oldalán:  https://www.facebook.com/ShakaWindsurfSpot 

 
Programok:  

napi 2x 1-1,5 óra szörfoktatás korosztály függvényében 
(elméleti, szimulátor, videós-, és természetesen vízi 
foglalkozás), 
SUP-ozás strandfoci, kosárlabda, bringázás, röplabda 
váltogatva és időjárás függvényében,  
Amit kínálunk: 
napközis és bentlakásos verzió, 
napi 1x/3x étkezés + tízórai és uzsonna (gyümölcs, müzli 
stb. formájában), 

szállás és étkeztetés a spot mellett található Vadvirág kempingben, 
szállás 4 fős bungalovban, 
a felügyelet 1 fő felnőtt személyében éjszaka is biztosított, 
a gyerekeket vadonat új Mistral és Challenger szörfökkel és SUP-okkal oktatjuk alacsony létszámú csoportokban, 
a résztvevők szám 13-18 fő. 
 

http://www.shakawindsurf.hu/
http://www.challengerhungary.hu/
https://www.facebook.com/ShakaWindsurfSpot


  

Felügyelet, oktatók: 

napközbeni és éjszakai felügyelet biztosított, 

a napi koordinációt Anett és János (alias Jacek) a Shaka Spot vezetői, valamint két-három 15-17 éves segítő látja majd el, 

 
a színvonalas oktatásért Krisztián és Jacek felel.  
 

 

 

Amit kínálunk: 

napközis és bentlakásos verzió, 

napi 3x étkezés + tízórai és uzsonna (gyümölcs, müzli stb. 

formájában), 

szállás és étkeztetés a spot mellett található Vadvirág 

kempingben, 

szállás 4 fős bungalovban, 

a felügyelet 1 fő felnőtt személyében éjszaka is biztosított, 

a gyerekeket vadonat új Mistral és Challenger szörfökkel és 

SUP-okkal oktatjuk alacsony létszámú csoportokban, 

a résztvevők szám 13-20 fő. 

 

 

 

 

Árak: 

napközis: 75.000,- Ft/fő (ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna) 

 

bentlakásos 135.000,- Ft/fő (ellátás: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora)  

 

További információ és jelentkezés: 
 
Dande Anett: +36 20 444 9059 
 
Martinka János: +36 20 224 4948 
shakawindsurfspot@gmail.com 
info@challengerhungary.hu 
 
Jelentkezési lap letöltéséért kattints ide. 

https://fd3c6882-548b-44d2-a97f-

a65679733182.usrfiles.com/ugd/fd3c68_cc2182d8619f4959b1ea59f4eb3e3556.pdf 

 

https://fd3c6882-548b-44d2-a97f-a65679733182.usrfiles.com/ugd/fd3c68_cc2182d8619f4959b1ea59f4eb3e3556.pdf
https://fd3c6882-548b-44d2-a97f-a65679733182.usrfiles.com/ugd/fd3c68_cc2182d8619f4959b1ea59f4eb3e3556.pdf

