VINE A NAVEGAR
Escola de Vela
Base Nàutica
CNel Masnou i
Beach Area

Activitats 2017
www.nauticmasnou.cat
Tel.: 93.555.06.05
basenautica@nauticmasnou.com
beacharea@nauticmasnou.com
https://www.facebook.com/Base
NauticaClubNauticElMasnou

La Base Nàutica és l’edifici del Club Nàutic El
Masnou, que des de 1999 acull els regatistes de
vela lleugera de diferents modalitats.
A més de la vesant pedagògica que té l’escola, és
escenari de les regates que es celebren al Circuit
Català de la Federació Catalana de Vela.

Cursos de Patí
Descobreix la navegació amb una embarcació
genuïna catalana.

Aquesta instal·lació està oberta a tothom que
vulgui apropar-se i entrar dins d’un món
d’aventures, cultura, esport...
Benvinguts,
Equip tècnic Base Nàutica

Bateig
Fes un tastet de 2h en família, amics i
descobreix un mar de sensacions i gaudeix de
les sensacions de l´esport de la vela i el
treball en equip.

Entrenaments Personalitzats
Tinguis el nivell que tinguis pots tecnificar al
Club Nàutic el Masnou amb els millors tècnics
del sector.
Sessions de 3h-4h-6h o 8h que pots compartir
fins a un màxim de 2 persones.
Tecnifica qualsevol modalitat de vela a qualsevol
edat.

Campus i Casal d’Estiu
És temps d’estiu, s’ha acabat l’escola, no hi
ha millor lloc per estar que al Campus i al
Casal d´estiu del Club, fent esport i amics a
l’aire lliure, navegant a vela, en windsurf,
caiac, passant-ho bé a la platja… No deixis
escapar aquesta oportunitat.
A partir de 3 anys i fins a 17 anys.

Cursos de Vela Lleugera i Windsurf
Si el que t’agrada és conèixer gent fent activitats
esportives i gaudint de la natura no pots deixar
de practicar aquesta modalitat.

No t’ho pensis més!!!

Cursos i sortides amb creuers

Festes d’aniversari

Aprèn a navegar amb qualsevol embarcació de
creuer a partir de 6mt i descobreix d´una
manera segura el mar, el treball en equip, totes
les maniobres i altres vivències...

Vine a celebrar el teu aniversari, serà la millor
festa que hagis viscut mai, sortiràs a navegar
amb els teus amics i tindràs records
inoblidables.

Acords per a col·lectius i empreses

Vela Escolar / Bateig de Mar

Organització d’activitats per millorar la relació
laboral entre els membres de la teva
organització.

Porta la teva escola a navegar i descobreix una
nova eina per a l’ensenyament, fes activitats
didàctiques i activitats en el medi natural.

Organització de regates i sortides amb la
utilització de les instal·lacions del club social, el
restaurant, la platja del club, la piscina...

Participa a les lligues escolars, descobreix i
gaudeix del projecte educatiu de la Barcelona
World Race.

Descobreix tot el que la Base et pot donar
Organització de regates, entrenaments, escar d’embarcacions, grua, lloguer de material i logística per a la
competició...

BEACH AREA - Cursos i lloguer.
Windsurf

OBERT A TOTHOM

Cursos

2h
4h
10h

50 €
90 €
180 €

Lloguer

1h
2h
*5h
*10h

17 €
32 €
75 €
140 €

Cursos

1,5h

35 €

Lloguer

1h
2h
*5h

15 €
25 €
50 €

*10h

90€

Caiac

Lloguer

Paddel Surf

Cursos

1h
2h

30 €
50 €

1h
2h
*5h
*10h

15 €
25 €
50 €
90 €

Per més informació: beacharea@nauticmasnou.com
frontmedschool@gmail.com
Telf. 669 525 085. Ricard Serrano.
✓ Cursos; 5% dte a partir de dos persones
✓ Els socis del CN Masnou tindran un
descompte en tots els serveis del 30%.
✓ Abonaments de lliure us, de 5 o 10 hores
✓ De dilluns a diumenge de 8h a 20h

ESCOLA DE VELA - Serveis i Tarifes.

Serveis:

Modalitat:

Tarifa soci:

Tarifa no soci:

Cursos Vela lleugera

15 / 18 hores

180€ / 216€

234€ / 280.8€

Cursos Patí o Windsurf

15 / 18 hores

225€ / 270€

292,5€/ 351€

Curs SB20 (min. 3pax)

15 / 18 hores

300€ / 360€

390€ / 468€

Classes Particulars

2 hores

52,75€

62,75€

Bateig (mínim 3pax)

2 hores

18,25€

22,75€

Festa aniversari (min 4pax)

2 hores

12 €/h infant més despeses

Sortida SB20 (min. 3pax)

4 hores

80 € per persona

104 € per persona

Consulta les tarifes de Vela Escolar, Acords col·lectius i empreses, Entrenaments personals i Campus i Casal
d´estiu.
Horari cursos: matins d’11h. a 14h. o tardes de 15h. a 18h.
Per a totes les activitats, s’ha de tramitar l’assegurança de la Federació Catalana de Vela.
Us esperem...

Per més informació: basenautica@nauticmasnou.com. Telf. 93 555 06 05

Com arribar:
Ens trobem situats al Port Esportiu a la comarcal del Maresme, a 16 km de Barcelona. Es pot accedir per la
carretera nacional N-II, l’Autopista C-31, la Ronda B-20 i el tren de rodalies (la parada El Masnou).

Com contactar:
Tel.: 93.555.06.05. Ext. 2

basenautica@nauticmasnou.com
www.nauticmasnou.cat

https://www .facebook.com/
BaseNauticaClubNauticElMasnou

