
Med Hotel Vejlefjords placering, er det oplagt at stikke til søs, når samar-
bejdet skal sættes på prøve og udvikles. Vandaktiviteter er perfekte til de 
arrangementer der skal bære præg af action og adrenalin.  
Dette er et udpluk af de vandaktiviteter som vi tilbyder hos World of 
Adventure. For et skræddersyet arrangement, kontakt os for et tilbud. 

  WOA.DK   INFO@WOA.DK  70 27 14 27

Vandaktiviteter

Alle priser er ex moms, transport og trænerforplejning. 
Ved større grupper, kontakt os for pris. 

1 time

RIB Sejlads
Få fart over feltet og nyd vinden i håret, når I begi-
ver jer ud på en oplevelsesrig tur med RIB-båden. I 
en RIB-båd med 600 hk vil I føle at I flyver hen over 
vandet, når båden accelererer afsted. 

Pris: 6.500,- 
Max 12 personer pr. båd

Gummibådsregatta
Et van(d)vittigt sjovt og konkurrencepræget arran-
gement, der er fyldt med konkurrencer, der sætter 
kommunikation og samarbejde i fokus. 

2 timer

Kajak Sejlads
En kajaktur er i sig selv en fantastisk oplevelse, men 
den bliver endnu mere spændende når den kombi-
neres med øvelser og andre aktiviteter. Vi starter på 
et niveau, hvor alle kan være med.    

Grundpris: 5.900,- 
Pris pr. person: 520,-

2 timer

Paddle Board
Støt og styrk dine kollegaer, når I hver især skal gøre 
jer bekendt med boardet. Før I ved af det, er I oppe 
at stå og bliver fortsat udfordret af små sjove opga-
ver, der skal løses mens I bliver på boardet.  

Grundpris: 5.900,- 
Pris pr. person: 520,-

2 timer

Water Action
Vi sammensætter et arrangement med nogle af de 
sjoveste aktiviteter som kan foregå på vand. 

Efter ønskeKontakt os for tilbud

Hope 2 Float
Byg en båd ud af ”hverdagsting” og håb på at 
holdets indsats har været tilstrækkelig til at den 
flyder, når den søsættes med kaptajn om bord. 

2 timer
Grundpris: 2.950,- 
Pris pr. person: 450,-

Grundpris: 2.950,- 
Pris pr. person: 370,-


