Young Time tilbyder forskellige aktiviteter for preteens i alderen 10-15 år. Aktiviteterne er udfordrende og sjove, og introducerer de unge
til sport og teambuilding på et niveau, hvor alle kan være med.
Aktiviteterne er også med til at skabe fundament for nye venskaber og sammenhold. Gå ikke glip af vores Ice Break møde lørdag, hvor
der er mulighed for at møde de andre Young Timere. Der vil være en masse aktiviteter, der får rystet gruppen godt sammen. For at
deltage i Young Time aktiviteterne, skal man tilmelde sig i Club La Santa appen eller i Sports Bookingen.

Program

Lørdag – Ice break møde
Her har du har du mulighed for at møde de andre Young Timere
på Club La Santa, når vi har ugens første Young Time-aktivitet.
Vi mixer sport med sjove aktiviteter i forskellige icebreaker- og
teambuildingslege. Mange aktiviteter er sjovest sammen med
andre – så kom og vær med, måske møder du nye venner, som
er med til at give dig den bedste start på ferien.
Søndag - Surfdag og strandaktiviteter
Gå ikke glip af en eftermiddag i godt selskab med vores cool Green
Team windsurfinstruktører. Vi kombinerer teambuilding med lege i
vandet og på stranden. Gør dig klar til at blive udfordret og oplev en
masse sjov med både Green Team og de andre Young Timers.
Mandag- Post 40 Memory Run
Teambuilding, en god hukommelse, løb, sjov og en lille smule
held; det er nok den bedste beskrivelse af vores Post 40 Memory
Run. Kast en terning, find det rigtige billede og bliv udfordret på
din hukommelse. Er du hurtig og har et stærkt hold bag dig, så
bliver du muligvis vores næste vinder af Post 40 Memory Run.
Tirsdag- The Strongest Team Team(Højsæson)
Er du klar til at udfordre dig selv? Er du holdspiller, og vil du have
sved på panden? Så er The Strongest Team lige noget for dig!
Med hjælp fra dit hold samt din Green Team holdkaptajnen, vil
du blive taget rundt på hele resortet, hvor I skal dyste mod et
andet hold. I vil bla. blive udfordret på hukommelse, styrke, logik
og ikke

Tirsdag- Golf & Fun (Lavsæson)
Gå ikke glip af vores ”Golf & Fun” time med vores dygtige
instruktører, når de laver en sjov og anderledes golftime. Du
lærer, hvordan man slår basis golfsving og laver derefter en
masse sjove spil og lege med instruktørerne og de andre Young
Timers.
Onsdag- Fitness Badminton (Højsæson)
Kom og vær med, når vi sammen med Young Time giver den
fuld gas. Vi skal have pulsen op og laver badmintonøvelser både
på og udenfor banen. Du behøver ikke at være god til at spille
badminton for at være med. Der er fokus på at have det sjovt og
lave en masse sjove spil og lege.
Onsdag- “Beat the parents”
Her spiller børn og teens mod forældre og andre voksne. Vi
konkurrerer i alle mulige aktiviteter, hvor du enten skal bruge din
hjerne, din krop, din styrke ect. Så vær med til en anderledes og
sjov time og få muligheden for at vise, hvem der virkelig er bedst!
Torsdag- Fitness Tennis
Kom og vær med, når vi kombinerer fitness og tennis og laver en
masse sjove aktiviteter og spil på tennisbanen. Vi skal spille og
have det sjovt, mens vi hører de mest populære musiknumre! Alle
kan være med - også selv om, du ikke har spillet tennis før. Husk at
medbringe din egen ketcher, der kan lånes i Sports Bookingen.

Find yderligere informationer i
Sports Booking eller i vores App.

For mere information og booking, tjek venligst vores app eller besøg Sports Bookingen

Regler

Mødetidspunkt
Mød venligst op 5 minutter før den aktuelle aktivitet starter af respekt for de andre deltagere, og
så vi kan starte til tiden.
Alderskrav
Alle børn skal være mellem 10 og 15 år for at deltage i vores eftermiddags Young Time aktiviteter.
Vi tillader os at afvise deltagere, der ikke opfylder alderskravene af hensyn til sikkerheden, og så
alle børn kan få det bedste ud af aktiviteterne.
Vand
Det vil være muligt at få gratis vand til alle Young Time aktiviteterne.
Personlige ejendele
Club La Santa tager ikke ansvar for mistede personlige genstande, der er medbragt i forbindelse
med Young Time aktiviteterne.

For mere information og booking, tjek venligst vores app eller besøg Sports Bookingen

