
Teambuilding på
Hotel Vejlefjord
CoastZone er kåret Årets Bedste
Teambuildingleverandør de seneste tre år. Med
blik for den enkelte, teamet og virksomheden
skaber vi succesoplevelser, der involverer og
motiverer, forvandler og udvikler. Vi er specialister
i at sætte mennesker i bevægelse og skabe
bevægelse i mennesker. Find inspiration til jeres
næste teamoplevelse her og kontakt os eller Hotel
Vejlefjord hvis du har spørgsmål eller brug for
vejledning. Find mere teambuilding her.

Vi hjælper jer på vej
T: +45 70 77 00 77
info@coastzone.dk
www.coastzone.dk

På opdagelse i Saugmans fodspor

”Naturen her er smilende og af enestående
skønhed”. Sådan lød det i 1895 fra stifter af
Danmarks første sanatorium, Christian Saugman.
Gå i fodsporene på Saugman og oplev kurvejene, få
energi til dagens møde og bliv klogere på hinanden
og den smilende natur som omringer de historiske
bygninger. I udstyres med tablets og kommer tæt
på Hotel Vejlefjord fantastiske historie. Som en
ekstra dimension indlægger vi 5 af jeres egne
spørgsmål, fx om jeres værdier eller produkt.

Pris for 15 personer i 2 timer kr. 7.400,- + moms
Pris pr. person derudover kr. 260,- + moms

Forår og sommer på fjorden

Start dagen på vandet; se solopgangen fra kajak,
udforsk jeres samarbejde og indvi sommeren på de
store Team Stand Up Paddle boards, eller få vind i
håret når de stærke RIB både svæver på bølgerne
og giver jer en fælles succesoplevelse I husker.
Fuldend fjordturen med watercast og mærk
adrenalinen suse i kroppen. Hver RIB båd har plads
til 7-8 personer.

Pris for 15 personer i 2 timer:
Kajak eller Stand Up Paddle kr. 10.400,- + moms
Pr. person derudover kr. 595,- + moms
RIB fjordtur, 1,5 time kr. 6.500 + moms
RIB fjordtur + watercast, 2 timer kr. 9.000 + moms

Aktiv konkurrence i CoastZone Challenge

CoastZone Challenge sætter trumf på jeres
samarbejde med praktiske samarbejdsøvelser i det
fri. Øvelserne fremhæver det positive i jeres
forskelligheder og bringer smil på læben. Der bliver
behov for alle når I konkurrerer og samarbejder
side om side i mindre teams. Vi involverer alle og
sørger for smil og grin, alt imens I bliver klogere på
jeres samarbejde og hinandens forskelligheder.

Pris for 15 personer i 2 timer kr. 10.400,- + moms
Pris pr. person derudover kr. 360,- + moms


