Kenia- plaże Diani i Galu Beach są prawdopodobnie jednymi z najpiękniejszych na świecie: białe,
piaszczyste, bezkresne , otoczone palmami i
krystalicznie turkusowymi wodami.
Rafa koralowa , około 1 km od plaży , tworzy
dużą lagunę z płaską i płytką wodą.
Kenia od dawna jest lubianym przez
Europejczyków
miejscem
wypoczynku.
Turystów przyciagają tu połowy dalekomorskie ,
nurkowanie,
safari
oraz kitesurfing!
Na południe od Mombasy znajduje się wpaniały
obszar płaskiej wody ( 16 km kw ! ) otoczony rezerwatem przyrody, gdzie wiatry termiczne wieją
aż
6
miesięcy
w
roku.
Według wielu opinii, nie ma lepszego miejsca do nauki kitesurfingu niż Kenia. Jest to spot
niezbyt zatłoczony,tak więc zawsze jest wystarczająco dużo miejsca na wodzie, aby bezpiecznie i
swobodnie
szlifować
swoje
kitesurfingowe
umiejętności.
Poza
niesamowitymi
warunkami
do
kitesurfingu w Kenii można znaleźć wspaniałe
centra nurkowe i najlepszy Park Narodowy Safari
na
świecie.
Kenia to również wspaniała natura: pierwotna
przyroda,
zwierzęta
pasące
się
na sawannie, lasy równikowe czy spalone
słońcem
pustynie...
Jest więc co robić również dla tych, którzy nie
uprawiają kitesurfingu.

Diani i Galu Beach są prawdopodobnie jednymi z najpiękniejszych plaż na świecie: białe,
piaszczyste, bezkresne , otoczone palmami i krystalicznie turkusowymi wodami.
Rafa koralowa , około 1 km od plaży , tworzy dużą lagunę z płaską i płytką wodą.
To, co przyciąga tu wind- i kitesurferów to doskonałe warunki do uprawiania tych sportów.
Baza H2O Extreme - znajduje się na białych , piaszczystych plażach Galu i Diani na
południowym wybrzeżu Kenii Jest pierwszym i największym centrum sportów wodnych Kenii
oferując kitesurfing , windsurfing , stand-up
paddle boarding , spływy kajakowe, jazdę na
deskorolce i skim.
Baza oferuje: kursy kitesurfingu dla
początkujących i zaawansowanych , w grupie od
2 do 4 uczniów lub lekcje prywatne oraz
wypożyczanie sprzętu.. Wszyscy instruktorzy są
doświadczeni i posiadają certyfikaty IKO . Szkoła
korzysta z najnowszego sprzętu Zian, jak również
North i Naish (latawce o wielkości od 5m do
15m.)
Bezkres przestrzeni na wodzie jest wyjątkowy i zapewnia wystarczająco dużo miejsca dla
każdego kitesurfera, przy każdym wietrze.

W porównaniu do zatłoczonych miejsc w Europie , Zanzibarze , Brazylii czy Egipcie, spot na Diani
Beach jest prawdziwym rajem dla kitesurferów.
Ciepła woda i przyjemny klimat panujący na południowym wybrzeżu Kenii pozwala na kitesurfing,
windsurfing lub SUP bez noszenia pianek. Na
południowym wybrzeżu Kenii występuą 2 sezony
wiatrowe.
Kaskazi: stabilny wiatr północny / północnowschodni, wieje od połowy grudnia do połowy
marca . Prawie nie ma dnia bez wiatru w tym
okresie . W tym czasie sugerujemy użycie
latawców, których wielkość waha się między 9
m a 12 m.
Kuzi: bardzo silny, stabilny wiatr wiejący z
południa / południowego wschodu, wieje od
połowy czerwca do końca września .
Proponujemy zabrać latawice od 7m do 10m .

