
SERVEIS DE L'ESCOLA DE
CAIAC/PADDLE



OBJECTIUS
ESCOLA DE CAIAC-PADDLE

L'objectiu bàsic de l'escola de caiac és l'ensenyança de la navegació
en caiac de mar, fomentar el coneixement i ús d'un mitjà de
transport respectuós amb el medi ambient. Aquest tipus
d'embarcació permet descobrir el litoral d'una forma tranquil·la,
silenciosa que atrau un turisme amb alt interès per l'entorn i
la natura.

En segon lloc, promocionar la pràctica del caiac de mar, generant
teixit social a través de grups locals de palistes (caiaquistes), per
incentivar la creació d'una associació de caiaquistes  i acostar
aquest esport als veïns i als establiments turístics de la
població.



CURSOS DE CAIAC I
INICIACIÓ I TECNIQUES BÀSIQUES

Curs bàsic per iniciar-te en la navegació, on coneixerem el caiac,
el material, ajustaments, embarcar, desembarcar, palejar amb
eficiència, girs i rescats assistits.

CURS D'ESQUIMOTATGE

Maniobra d'auto-rescat avançat que permet guanyar en confiança
i seguretat personal, així com millorar en altres tècniques del
caiac de mar.



CURSOS DE CAIAC II
CURS DE PERFECCIONAMENT I
TÈCNIQUES AVANÇADES

Tècnica avançada de paleig, equilibri amb suports, navegació i
girs en equilibri, remolcs i autorescat. 



PROGRAMES A MIDA
PER ESCOLES
FORMACIONS I
ACTIVITATS LÚDIQUES

Oferim a la comunitat docent, activitats lúdiques i educatives.
Realitzem crèdits de síntesi, així com formacions esportives
específiques per a col·legis, instituts, universitats, CAFEMN i
similars.

Oferim contractació a estudiants en pràctiques com assistents  
als monitors.



PROGRAMES A MIDA PER
COL.LECTIUS AMB
ATENCIONS
ESPECIFIQUES

Activitats dissenyades i adaptades a col·lectius amb capacitats especials
físiques o psíquiques, incidint en la seva multicapacitat.

Amb personal format amb: ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
(SOMDOCENTS)

FORMACIÓ ESPECIFICA TEA (Fundació Autisme Mas Casadevall)

Formació Activitat física adaptada i discapacitat en caiac.

NEW



RUTES GUIADES +
SNORKEL

Ruta en caiac de mar tancat, acompanyat per un guia  en grups
reduïts. 

Resseguin una costa que ofereix una navegació divertida i hàbil per
estrets canals. 

A la meitat de la ruta, es farà una parada en una cala sense accés a peu,
on es farà snorkel acompanyat d'un guia titulat en snorkel. 

Una completa activitat nàutica, respectuosa i d'aventura per descobrir
l'autèntica Costa Brava.

Respectem la ràtio d'usuaris per instructor, per garantir les mesures
de seguretat

NEW



RUTES GUIADES EN
CAIACS DOBLES 

En aquest tipus de caiacs no es necessària experiència prèvia, són de
gran estabilitat i de fàcil ús, ideals per a famílies amb nens. 

És un recorregut per racons de gran bellesa, de difícil accés de cap
altra manera. A mitja ruta es fa un bany en una solitària cala d'aigües
cristal·lines. 

Guia l'activitat un instructor titulat.

Facilitem armilles salvavides per tots els usuaris, disposem
d'armilles específiques per infants.

Respectem la ràtio d'usuaris per instructor, per garantir les mesures
de seguretat



ORNITOCAIAC
ENOCAIAC
GASTROCAIAC

Sortides acompanyades amb un guia titulat en turisme
ornitològic, el trajecte s'adaptarà segons la visualització de les
aus marines.

Les rutes de Enocaiac -Gastrocaiac, estan dissenyades per
col·laborar amb productors locals i donar a conèixer els
productes de Km 0, tot creant una experiència sensitiva a
través de la natura i el contacte amb el mar.

NEW



LLOGUER DE CAIACS OBERTS I
CAIAC DE MAR

Lloguer de caiac dobles oberts i caiacs de mar tancats amb tot el seu
equipament de seguretat.

El lloguer inclou, les armilles salvavides homologades (disponibilitat de
totes les talles, inclòs armilles infantils)

Mapes nàutics amb la ruta.

Fitxes informatives de fauna i flora.

Bosses estanques per afers personals.

El lloguer dels caiacs de mar inclou material específic de seguretat, cubre
banyeres, cap de remolc, bomba d'aigua, pala de recanvi i esponja.



CURSOS D'INICIACIÓ I
PERFECCIONAMENT DE
PADDLE

Per persones que es volen iniciar en aquest esport o els que vulguin
progressar en la pràctica del Paddle SUP d'una forma adequada. Oferim
cursos en grup per nivells i cursos privats adaptats a cada client.

Els cursos es faran de forma programada per nivells cada dia de la
setmana durant els mesos juny, juliol i agost. Es prioritzarà sempre que
l'estat del mar ho permeti realitzar-los a primera hora del matí, que és
quan el mar està més tranquil i permet practicar i progressar amb més
facilitat en aquest esport d'equilibri.

Els cursos a mida i privats es concretarà dia i hora segons la disponibilitat
dels instructors i els clients.



PADDLE
TRANSPARENT

Incorporem paddles transparents realitzats en policarbonat compacte,
material que suporta grans impactes i té una bona reacció a les
inclemències meteorològiques. 
Amb aquest tipus de paddle podem oferir sortides educatives i de
coneixement de la fauna marina, doncs en permeten una visissió
inmillorable  del fons marí des de la tabla.



IOGA PADDLE
IOGA PADDLE BRUCH

El SUP IOGA és la fusió del ioga en l'entorn aquàtic del Paddle SUP. 

Gràcies a un enclavament privilegiat a la platja de Fenals envoltats de
bosc, poder fer aquesta activitat a primera hora del dia, amb el mar en
calma i sense la presència de banyistes, fa que tot el conjunt sigui una
òptima experiència de connexió interior amb ment-cos-entorn.

El tipus de SUP IOGA que impartim és de stretching i dinàmic, on es
realitzen asanes clàssiques de ioga i altres més dinàmiques i físiques.

Dos dies a la setmana oferim la possibilitat de fer gaudir d'una classe de
Sup Ioga i a continuació degustar un Brunch healthy davant del mar .

NEW



BIG SUP PADDLE

El Big SUP és la modalitat més lúdica i divertida del paddel SUP, es
practica en grup, és necessària certa habilitat, coordinació i treball en
equip. 

És una activitat ideal per a grups d'amics, col·lectius o per fer activitats de
Team Building.

Capacitat fins a 8 adults o 14 nens.

NEW



SHIRIK YOKU BANYS DE
MAR I BOSC AMB PADDLE
I BOLS TIBETANS

Sessions de Shirik Yoku, sortida en paddle amb instructora d'ioga a la
posta de sol per connectar amb la natura i posar en practica els banys de
mar i bosc. 

Després de navegar en silenci desembarcarem per connectar amb el bosc
i la sorra. En aquesta parada el silenci estarà acompanyat del so de bols
tibetans. 

A l'arribada es degustarà una infusió, facilitant compartir amb els
companys  les sensacions del cos i la ment desprès de la pràctica.

NEW



LLOGUER DE TABLES DE
PADDLE

Lloguer de tables de paddle surf 
El lloguer inclou, les armilles salvavides homologades (disponibilitat de
totes les talles, inclòs armilles infantils)
Mapes nautics amb la ruta
Fitxes informatives de fauna i flora.
Bosses estanques per afers personals
Leash
Rem telescòpic

NEW



CONTACTE: 
Tel. 670 054 663
info@lemonkayak.com


