
Productes Gen Wind

GEN Wind ofereix una gran varietat d’experències nàutiques – esportives. Amb una alta o baixa 

intensitat física, depenent de l’usuari. També oferim un àmpli ventall de preus.

Des del lloguer simple de kayak, vela, windsurf o SUP amb material d’iniciació o de competició, 

nou de cada temporada fins a excursions de varies hores de durada que es poden realizar en 

 kayak. També mini-travessies en creuer a vela, per aprendre les tècniques bàsiques de 

navegació o per a passejar disfrutant del mar i l’entorn.

EXPERIÈNCIES WINDSURF_GEN WIND PREU

PRODUCTE.01 DISFRUTA AMB EL MILLOR MATERIAL 55,00 €

Ref. W1

Descripció

Durada 2 hores

Persones

Observacions

Material útil Banyador 

per a l'activitat Neopré (si el tens)

Crema Solar

Tovallola

Muda de recanvi

Zona activitat Gen Roses (veure plànol ubicació)

(punt de sortida)

Navegar a windsurf amb material professional d'alta qualitat,nou de cada temporada, a 

càrrec de SimmerStyle. Varies possibles opcions: material FreeRide, Speed, Freestyle i 

Wave. 

1 persona

Inclou tot el material necessari per a realitzar l'activitat (Taula, vela i armilla salvavides).

Activitat subjecte a condicions meteorològiques. 

NO requereix reservar l'activitat de forma anticipada.

 Bonos de 3 ó més usos 45,00€ cada un.

Imprescindible saber nedar. 

Edat mínima 8 anys.



PRODUCTE.02 DESCOBREIX EL WINDSURF 38,00 €

Ref. W2

Descripció

Durada 2 hores

Persones

Observacions

Material útil Banyador 

per a l'activitat Neopré (si el tens)

Crema Solar

Tovallola

Muda de recanvi

Zona activitat Gen Roses (veure plànol ubicació)

(punt de sortida)

NO requereix reservar l'activitat de forma anticipada.

Imprescindible saber nedar. 

Edat mínima 8 anys.

Activitat subjecte a condicions meteorològiques. 

Inclou tot el material necessari per a realitzar l'activitat (Taula, vela i armilla salvavides).

En aquesta experiència descobriràs el windsurf. 

Recomenem aquesta activitat a persones que prèviament hagin rebut unes classes de 

windsurf amb instructor. 
 Bonos de 3 ó més usos 31,00€ cada un.

1 persona



PRODUCTE.03 MILLORA AMB EL TEU INSTRUCTOR 72,00 €

Ref. W3

Descripció

Durada 1,5 hores

Persones

Observacions

Material útil Banyador 

per a l'activitat Neopré (si el tens)

Crema Solar

Tovallola

Muda de recanvi

Zona activitat Gen Roses (veure plànol ubicació)

(punt de sortida)

És aconsellable presentar-se 15-20 minuts abans de l'hora de sortida. 

Classes particulars o amb grup de windsurf amb un instructor titulat i multilingüe. 

Nivell iniciació, intermitg i avançat. 
10% de descompte 2 px. ó més - 10% de decompte 3 sessions ó més

Inclou tot el material necessari per a realitzar l'activitat (Taula, vela, armilla salvavides i 

instructor).

Activitat subjecte a condicions meteorològiques. 

1 persona

Imprescindible saber nedar. 

Edat mínima 8 anys.

SI requereix reservar l'activitat de forma anticipada.


