Sommerfesten er blandt årets højdepunkter. Her puster I ud med gode kolleger og ser frem mod en lang og dejlig pause
med familien. Hvad med også at plante nye frø til en dedikeret indsats mod virksomhedens mål på den anden side af
sommerferien? Lad os hjælpe med at holde fast i det bedste af jeres sommertradition og bryde med rammen på en ny
og givende måde - uanset sted og antal. CoastZone er for andet år i træk kåret Årets Bedste Teambuildingleverandør.
Lad jer inspirere af vores pakker og kontakt os for information og booking: 70 77 00 77 eller info@coastzone.dk

Flyt sommerfesten udenfor - måske bare for et par
timer. Mærk sommervinden og mød hinanden i en
dynamisk konkurrence. Fordelt i mindre teams
dyster I side om side i aktive udfordringer. Alle kan
være med og energien på tværs af teams er
mærkbar. Både hovedet og kroppen sættes i gang,
og I deler en lang række succesoplevelser med hinanden. Hyggen og det gode humør flytter uden tvivl med til bords, og
mon ikke oplevelsen som helhed sætter sit præg på hverdagens energi?
Pris for 3 timers aktivitet ved 30 personer kr. 575,- + moms pr. person ex. forplejning og drikkevarer

Mærk den helt særlige atmosfære ombord på
Danmarks bevaringsværdige træskib, FREM. Skipper
byder velkommen, og vi drager jer ind i historien om
den 80 år gamle galease. På dæk nyder I den friske
havluft, den smukke udsigt over land og vand og det
tætte samarbejde, når de store sejl skal sættes. Sug
historien til jer og smag på lækker tapas og skibets egen serie af specialbryg. Del den betagende indsejling med en frisk
gin/tonic i hånden. Mon ikke sommersolen smiler fra en blå himmel og farvandets mange marsvin kigger op fra dybet?
Pris for 3 timers sejlads, tapasanretning og gin/tonic ved 30 personer kr. 750,- + moms pr. person ex. øvrige drikkevarer

Flyt sommerfesten ind i en verden af oplevelser med
naturen i centrum. I hjertet af Jylland ligger vores
eget center for teambuilding, hvor I kan udfolde jer
på intet mindre end 89.000 kvm. Kickstart den
hyggelige dag og aften med aktive udfordringer,
hvor jeres samarbejde er nøglen til succes. Den
brede palette af aktiviteter sikrer, at alle får fantastiske timer i godt selskab. Pust ud på terrassen med kolde forfriskninger
og lad hyggen og duften fra grillen brede sig, mens I selv vender bøfferne og nyder en skøn sommeraften sammen.
Pris for 3 timers aktivitet og team barbecue ved 30 personer kr. 820,- + moms pr. person ex. drikkevarer

I sommeren 1843 slog Tivoli i København dørene
op for første gang. Historien er omdrejningspunkt,
når I begynder jeres sommerfest med en fælles
rejse og en sjov konkurrence i den gamle have.
Omgivelserne er spillepladen, hvor I udstyret med
en tablet bevæger jer rundt mellem pointgivende
checkpunkter med opgaver af forskellig karakter. Sammen oplever I det fantasifulde univers, som Tivoli er. Kombiner de
aktive timer med havens mange madoplevelser, og nyd den lyse sommernat i den pulserende hovedstad.
Pris for 2 timers aktivitet og entré til Tivoli ved 30 personer kr. 520,- + moms pr. person ex. forplejning og drikkevarer

