90 MINUTTERS TEAMBUILDING
VÆLG 3 UD AF 4 UDENDØRS AKTIVITETER Á HVER 30 MINUTTER
PR. PERSON KR. 275,-*

KAJAK STAFET

1.

Indtag det våde element i en intens dyst på søen
Grib åren og sæt hinanden stævne på søen lige uden for
mødelokalet. I en energigivende kajakstafet får I pulsen op og deler
glæden ved at kæmpe som et team. Der er lagt op til fysiske
udfordringer på vandet, masser af frisk luft og kamp til målstregen.

VOLLEY BALL ELLER DODGE BALL

2.

Tag kampen op i bedste fighterånd
Vælg et af de to boldspil, der uden tvivl vækker glædeligt gensyn
og overrasker med ny motivation og højt humør. Vi giver bolden op
til leg og konkurrence - med masser af plads til store smil og
energivende highfives, fairplay og vindermentalitet.

KICKBIKE STAFET

3.

Få pulsen op og fart på ned ad bakkerne
Kom ud på de snoede strækninger omkring hotellet og mærk den
gode energi. I udfordres på kickbike, som er en sjov krydsning
imellem et løbehjul og en mountainbike. Vi guider jer til den rette
teknik, inden vi fløjter stafetten i gang.

ORIENTERING

4.

Læg strategi og bring jeres teamwork i spil
I jagten på bogstav-poster er samarbejdet i fokus. I navigerer rundt
i det smukke område ved hjælp af kortet. Bevægelse forenes med
orientering, og jeres succes bygger på om I sammen kan finde
ordet.
* Pris ekskl. moms gældende indtil 1. november 2018 ved minimumsbestilling på kr. 4.000,-

VI SÆTTER MENNESKER I BEVÆGELSE
… og skaber bevægelse i mennesker. Ryst hovedet sammen og mærk magien mellem jer - det giver fornyet energi på mødedagen og
merværdi på sigt. I vælger 3 ud af 4 ovenstående muligheder og får i alt 90 aktive minutter på Horisont Hotel & Konference.
Hver dag skaber vi nye, målrettede succesoplevelser - er I klar? T 70 77 00 77 eller info@coastzone.dk.

