
   Sri Lanka 
    Funky Fresh kite trip

• termín výjezdu: 17.9. - 28.9.2012
• místo konání: Sri Lanka, Kalpitiya
• letenky: evropa – Colombo cena mezi 12000 – 16000 Kč 
• ubytování a stravování: 700 Kč/den pokoje pro 1 nebo 2 osoby, venkovní 

otevřený apartmán pro 2-3 osoby, sociální zařízení, polopenze
• kitové spoty: Kalpityia lagoon, Portugal bay, Dutch bay a cca xxx km pláží
• doprava z letiště a na letiště: 1800 Kč/VAN/1 cesta (auto pro 4-5 osob)

Doprava na kite spot je zajištěna z místa ubytování teréním vozem a je v ceně ubytování
• pronájem lodi: při down wind výjezdech nebo výletech na jiné spoty je zajištěna 

asistence s lodí, cena na den 3000 Kč včetně pilota/ vleze se max. 6 osob/loď

Kitové kurzy:
• jednodenní kurz    4200 Kč 
• dvoudenní kurz    7900 Kč 
• třídenní kurz 11 550 Kč
• workshop 4 dny 10 000 Kč (vlastní vybavení)

• Program work shop je pro všechny, kteří už jezdí, umí nastoupat proti větru a 
chtějí na sobě dále zapracovat  (např. skoky hooked/unhooked, strapp less 
ježdění, skim board, surf board)

• Všechny typy kurzů(kromě workshopu), můžete absolvovat již od úplných začátečníků 
bez předešlé zkušenosti s kitem.

• Ve všech našich kurzech budete mít k dispozici kompletní kitové vybavení, vestu a 
přilbu.

• více informací a rezervace na:
kamil.tac@gmail.com, vita.tac@gmail.com

• popis našich kite kurzů: Funky Fresh kurzy 
• Kalpiytia bay  

Leží asi 10 min cesty autem od místa ubytování, je možno také dojet na kitu po 
moři. Laguna s mělkou mořskou vodou a písečným dnem je obehnaná dlouhými a 
širokými plážemi s dostatkem místa. Pro odpočinek je připraven nedaleký šeltr 
chránící před větrem.

Portugal bay
Na Portugal bay je možno dojet lodí nebo absolvovat úchvatný down wind výlet s 
možností zastávek a odpočinku na jednotlivých ostrovech, které míjíte po cestě. 
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• Portugal bay  
Kitový spot ležící hodinu cesty lodí od Kalpitiya bay. Tento kitový ráj s hladinou 
jako sklo na jedné a vlnami na druhé straně ostrova skýtá široké možnosti pro 
všechny úrovně a druhy kiteboardingu. Na toto místo je možno podniknout down 
wind výlet o délce cca 24 km s možností zastávek na jednotlivých ostrovech, které 
míjíte při jízdě.

• Ubytování  


