De lyse dage og det gode vejr giver energi og lyst til at være udenfor. Nedenfor finder du forslag til udendørs aktiviteter, som med
fordel kan kombineres med mødedagen eller sommerfesten. Fællesoplevelserne under åben himmel aktiverer både hoved og krop
og stiller skarpt på samarbejde og styrken i forskelligheder. CoastZone er kåret ’Årets bedste teambuildingleverandør’ de seneste
tre år, og vi er specialister i at sætte mennesker i bevægelse og skabe bevægelse i mennesker.
Kontakt os på 70 77 00 77 eller info@coastzone.dk.
Fællesskab, motivation og god energi
I lærer hinanden at kende på en sjov og anderledes måde, når I
dyster i teams side om side. Gennem opgaver af både praktisk,
fysisk og logisk karakter træner I jeres samarbejde og opdager,
hvordan forskelligheder gør stærk. Alle kan være med!
2 timer, opstartspris kr. 5.000,- + 350,- pr. person

Dynamisk spil med kommunikation i højsædet
Udfold jeres samarbejde på tværs af geografi! I er opdelt i indeog udehold, men vha. GPS og mobiltelefoner kan I sammen finde
frem til checkpunkterne og løse opgaverne. Kun ved at dele
viden, kan I knække koderne og komme i mål.
3 timer, opstartspris kr. 5.000 + 500,- pr. person

GPS-spil med opgaver for både hoved og krop
Omgivelserne er jeres spilleplade i dette aktive GPS-spil, hvor I
navigerer vha. en tablet. Opgaverne toner automatisk frem på
skærmen, når checkpunkterne passeres. Både jeres paratviden,
kreativitet og taktik udfordres i kampen om point.
2 timer, opstartspris kr. 3.000,- + 250,- pr. person

Sammenhold og udfordringer til vands og til lands
Stand Up Paddle (SUP) er en kombination af surfing og kajak.
Stående på store team boards med plads til 6-7 personer træner
I jeres teamwork i en sjov dyst. Også på land summer det af liv
med aktiviteter, der kombinerer fællesskab og konkurrence.
2 timer, opstartspris kr. 5.500 + 525,- pr. person
Alle priser er ekskl. moms og gældende for bookinger i 2018

