FREM FOR ALLE SANSER

COASTZONE ER TEAMBUILDING & TEAMUDVIKLING

MARITIME SUCCESOPLEVELSER
En rejse med skonnerten Frem er en
rejse for alle sanser!
Med CoastZone har den smukke,
gamle dame fået nyt liv og sætter med
hele 450 kvm. sejl kurs mod oplevelser
og mål for med-arbejdere og teams.
Oplev ægte sømandskab på alle
årstider. Sammen med skipper sætter
og trimmer I sejl, navigerer og lærer
kunsten at manøvrere det store
sejlskib rundt på åbent hav.

Under dæk blander duften af træværk
sig med den liflige duft fra kabyssen.
I rykker tæt sammen om de små borde
og deler turens mange indtryk. Lad de
tre bølger sætte gang i tanker og idéer
om jeres maritime succesoplevelse...

MARITIME MADOPLEVELSER

Maden ombord er et kapitel for sig. Vi bevæger os fra det helt enkle til det meget
eksklusive. Nyd det klassiske sildebord med snaps – Skipperlabskovs og koldt hjemmebryg
– Barbecue på dækket – 6 retters gourmetmiddag. Vi bringer nyt liv til skonnertens
historie som lastskib for øl med flere fine specialiteter fra eget bryggeri.
Efter ønske og budget sammensætter vi den helt rigtige madoplevelse.
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360 FREM
En bølge af FORDYBELSE
Se det vilde dyreliv fra skibets mast.
Hør vinden i sejlene når skibet glider
gennem vandet. Føl varmen i kroppen
efter yoga eller det kolde gys. Smag
på den fine hjemmebryg og friske fisk.
Duft til det knitrende bål i land på en
lille ø... Væk sanserne og lad nærværet
skabe en mærkbar forandring i kroppen
og teamet.

En bølge af GASTRONOMI
Smid snøren i vandet og lad hyggen
brede sig… Den friske havluft fanger
næsen, mens I mærker gnisten i
samværet og forventningen om en god
fangst. Sammen nyder I havets
gas-tronomi under dæk - måske
fiskene, I selv har fanget? Fuldend
madoplevel-sen med specialiteter fra
eget bryggeri.
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En bølge af DYNAMIK
Spring ud og spræng sammen
rammerne for oplevelser i det
maritime univers! Gå planken ud,
mærk suset og oplev jeres
teamdynamik udfolde sig helt
anderledes: Udspring - Watercast Dykning - Havkajak - Undervandsjagt
- Redningsøvelser - Stand Up Paddling
- RIB sejlads. Bølgen af udfordringer
skaber en fantastisk følelse af succes!
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OM COASTZONE

Når vi skal sætte kursen sammen med
et team, er jeres mål vores kompas.
Vores verden favner bredt og vi ved, at
god rådgivning er essentiel for at
navigere i den. I tæt samarbejde med
hinanden kortlægger vi rejsen og den
endelige destination. I vil opdage, at
hvor end I skal hen, vil rejsen med os
igangsætte en rejse i jeres team.
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