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Ofrecemos: del 23 de junio al 1 de agosto
(Guardería, Casal de Mar, Vela infantil,
Sport&Nàutic, Vela Junior y Nàutic Sum-
mer). Y del 4 de agosto al 5 de septiembre
(cursillos de vela). Horarios: de 9h a 17h.
Según la actividad contratada. Servicio de
cátering para todos los campus. Precios:
oscilan entre los 100 y 140 € en función de:
ser socio, cliente o no socio. Información
y reservas en el club.

Coincidiendo con las vacaciones es-
colares, el Reial Club Nàutic organiza acti-
vidades dirigidas a niños entre 4 y 16 años,
con doble finalidad: dar a los niños la posi-
bilidad de disfrutar de su tiempo de forma
enriquecedora y acercarlos al entorno

náutico vinculándolo a nuestro Club. Todo
ello,endiferentesturnosyhorariosquecon-
templan también el servicio del comedor.
Los padres pueden seguir sus actividades

cotidianasconlatranquilidaddequesushi-
jos disfrutan de experiencias inolvidables
a través de talleres, juegos, y actividades fí-
sicas siempre relacionado con el mar.

ElClubNàuticCambrilsésunaentitatvivadurant
tot l’any. L’activitat no s’atura ja sigui esportiva
o social. L’Escola de Vela, l’equip de regates,
l’Acadèmia Nàutica o la secció de pesca tenen un
calendari actiu els dotze mesos de l’any.

Menció especial té l’Escola de Vela, la base de
laSeccióEsportivadelClubNàuticCambrils.Dels
alumnes que s’inscriuen en els diferents cursos
d’iniciació i perfeccionament que programem,
es complementen després les altres àrees de la
Secció.

En els últims anys s’ha aconseguit el reconei-
xement de ser una de les millors escoles de ve-
la en l’àmbit de Catalunya. L’equip tècnic que di-

rigeix les diferents activitats, la forta inversió en
material duta a terme en els últims anys pel club
i una acurada programació i gestió de les activi-
tats desenvolupades són alguns dels motius del
grau de qualitat pel qual es reconeix el Nàutic.

Així mateix, els programes de tots els cursos

il’obtenciódelsdiferentsnivellsperpartdelsalum-
nes es basen en els estàndards editats per l’Es-
cola Catalana de Vela, referent en l’ensenya-
ment d’aquest esport.

D’altra banda, cal destacar l’esforç que s’ha
fet per ampliar i diversificar l’oferta esportiva -

nàutica. Actualment s’ofereixen activitats de
VelaLleugera,Creuer,Windsurf,Wake,esquínàu-
tic, banana, donut, Paddle Surf, caiac i pesca.

A més, hi ha Casal de Mar a fi que els més pe-
tits es diverteixin mentre descobreixen el món
nàutic a través de tallers, excursions, platja, ca-
iacs, sortides en vaixell de vela, jocs en equip, ma-
nualitats... També hi ha l’opció de fer totes aques-
tes activitats per a grups d’amics o empreses.

A banda, aquells que estiguin interessats es
poden beneficiar de l’Acadèmia Nàutica del
Club Nàutic Cambrils. S’ofereixen els cursos
pels títols ‘Titulín’, PNB (Patró de Navegació
Bàsica),PEE(PatróEmbarcacionsd’Esbarjo),Pa-
tró de Iot, Capità de Iot i les pràctiques de Nave-
gacióaVela.Toteslestitulacionsinclouenlespràc-
tiques de ràdio obligatòries.

El Club Nàutic Cambrils és una opció immi-
llorable per gaudir del mar en tots els seus ves-
sants.

Club Nàutic
Cambrils Estiu

ACTIVIDADES Y CURSOS DE VERANO >>>

L’Escola Internacional del Camp situada a
Salou ofereix per a aquest estiu un seguit
d’activitats, lúdiques, esportives i cultu-
rals, totes elles desenvolupades en anglès.
Aquests casals estan oberts als alumnes de
l’EIC i als alumnes d’altres escoles, la majo-
ria dels participants estudien tot l’any en un
entorn en anglès, el que fa que el grau d’im-
mersió sigui molt elevat de forma natural
i n’afavoreixi l’aprenentatge. EIC SUM-

MER CAMP té programacions diferenci-
ades per cada edat amb diversos graus de
dedicació acadèmica en l’aprenentatge de
l’anglès, amb una opció purament de lleu-
re (EIC SUMMER CAMP), una que com-
binaellleureambclassesd’anglès(EIC-SUM-
MER SCHOOL) i una orientada a la prepa-
ració d’exàmens de Cambridge (EIC
Cambridge Summer Challenge). Es po-
den apuntar nens de P1 fins a 4t d’ESO. Els

campaments es realitzaran durant les cinc
setmanes de juliol, amb un mínim de dues
setmanescontinuesambdiferentsopcions
d’horarimatíitarda,incloenteldinar.AlSUM-
MER CAMP de l’EIC, a partir de 240 €, es
pot formar part d’un casal d’estiu en anglès
amb activitats lúdiques, esportives (nata-
ció, vela...) i culturals. Inscripcions fins al 6
de juny. Més informació i inscripcions a
serveis@escolainternacional.org

Gaudi i aprenentatge de l’anglès
Casals d’estiu a l’Escola Internacional del Camp (EIC)

Reial Club Nàutic de Tarragona, un verano diferente


