Κάτι παραπάνω από πολύτιµος!
Στο sailing spot, την πιο µοντέρνα ακαδηµία
ιστιοπλοΐας, ανάλογα µε την ηλικία, το σωµατότυπο, το
διαθέσιµο χρόνο αλλά και τη διάθεση, χρησιµοποιούνται
τα κατάλληλα σκάφη, ώστε να µπορεί κανείς να κερδίζει
τη περισσότερη εµπειρία στο µικρότερο δυνατό χρόνο.

www.iop.gr/sailingspot

Στον Ιστιοπλοϊκό Όµιλο Πειραιώς, µπορεί η οικογένεια
να περνάει ποιοτικά το χρόνο της όλη µαζί, µαθαίνοντας
και κάνοντας ιστιοπλοΐα όλο το χρόνο µε στόχο να
καλλιεργήσει τους αυριανούς πρωταθλητές!

www.iop.gr/sailingspot

Η µόνη
ολοκληρωµένη
πρόταση για όλη
την οικογένεια στην
Ελλάδα
Πυρήνας για το νέο εκπαιδευτικό πρότυπο
είναι η οικογένεια. Έρευνες δείχνουν ότι η
σηµερινή οικογένεια περνά ολοένα και
λιγότερο ποιοτικό χρόνο µαζί και για την
Ελληνική οικογένεια, δεν υπάρχει καλύτερη
αφορµή για κοινή δραστηριότητα από τη
θάλασσα και την ιστιοπλοΐα! Όπως µια
οικογένεια στην κεντρική ορεινή Ευρώπη θα
περάσει το Σαββατοκύριακό της όλη µαζί
στις πίστες, έτσι πλέον και η Ελληνική
οικογένεια µπορεί να αρµενίζει, όλη
µαζί, µε ένα δοµηµένο
πρόγραµµα ώστε να
καλλιεργεί τις γνώσεις της
στην ιστιοπλοΐα και να
αθλείται. Από το πρωί
µέχρι το βράδυ, ο
Ιστιοπλοϊκός
Όµιλος Πειραιώς
γίνεται το
φιλόξενο µέρος
που η
οικογένεια θα
αφιερώσει όση
ώρα µπορεί και
θέλει ώστε να
µάθουν
ιστιοπλοΐα όλα
τα µέλη της και
παράλληλα να
περάσουν ποιοτικό
χρόνο µαζί. Μπορούν
να ξεκινήσουν την
ηµέρα τους µε ένα
πλούσιο πρωινό στο
ανακαινισµένο εντευκτήριο του
οµίλου, να συνεχίσουν µε την
προπόνησή τους και µετά να κάτσουν όλοι
µαζί για φαγητό στον όµιλο παρακολουθώντας την προπόνηση
άλλων οµάδων του οµίλου ή περνώντας χρόνο µε άλλες
οικογένειες. Εναλλακτικά, µπορούν όλοι µαζί να βγουν µια ακόµα
βόλτα µε ένα σκάφος ώστε να χαρούν τη θάλασσα λίγο περισσότερο!

4+

baby

Το «προ-νήπιο» στη θάλασσα.
Η βάση για όλα: Το παιδί
πρέπει να την αγαπήσει!
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kids
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Εδώ κάθε παιδί µαθαίνει
ιστιοπλοΐα σωστά. Χτίζει γνώση
και εµπειρία ώστε, αν θέλει, να
µπορεί να µπει σε αγωνιστική
τροχιά!

youth

12+

Τµήµα ειδικά φτιαγµένο για τις
ανάγκες του εφήβου. Του
προσφέρει την πρόκληση που
χρειάζεται σεβόµενο τους
περιορισµούς στον χρόνο του!

Pr

adult

Ένας µοναδικός τρόπος
να χτίσει κανείς
εµπειρία και να µάθει
σωστά ιστιοπλοΐα µέσα
από ένα πλούσιο σε
εµπειρίες εκπαιδευτικό
πρόγραµµα!

private

Για όσους ο χρόνος
είναι πολυτέλεια και
δεν µπορούν να
ακολουθήσουν τις
οργανωµένες προπονήσεις
του sailing spot, υπάρχει η
δυνατότητα ιδιαίτερου
µαθήµατος µε τον
εκπαιδευτή της επιλογής
τους στον χρόνο που τους
βολεύει.
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ο χρόνος που αφιερώνει κανείς
σε αθλητικές δραστηριότητες

Στο sailing spot,
την µεγαλύτερη ιστιοπλοϊκή παρέα,
τον χρόνο τον πολλαπλασιάζουµε και
τον κάνουµε να αξίζει
Στόχος µας είναι να κάνουµε την εκπαίδευση
στην ιστιοπλοΐα εύκολη και αποδοτική, αλλά
ταυτόχρονα συναρπαστική και διασκεδαστική
εµπειρία για όλους!!
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