Imprezy integracyjne
ekajakowy firmowy – to nasz sposób na Wasz nowy i niezapomniany wyjazd firmowy!
Oderwiemy uczestników spływu od codziennej rutyny, pozwolimy im zapomnieć na chwilę o pracy i obowiązkach damy poczuć smak prawdziwej przygody, ale przede wszystkim umożliwimy im poznanie się z „innej strony”.
Wysiłek fizyczny, adrenalina, wyzwania na rzece i nie tylko, wspólne przeżywanie emocji, prawdziwa radość i
momenty niepewności zbliżą ich do siebie sprawiając, że nie będą już tylko kolegami z pracy, ale osobami, które
mają wspólne, fantastyczne wspomnienia. Wszystko to okrasimy pięknem kaszubskiego krajobrazu i
zabezpieczymy wysokiej klasy sprzętem, profesjonalną obsługą i głową pełną pomysłów, by spełnić Wasze
oczekiwania.

Organizujemy
spływy kajakowe (dowolna rzeka na Pomorzu) – trasy od kilkugodzinnych do tygodniowych i dłuższych
wycieczki rowerowe
zimowe kuligi z pochodniami
pikniki, biesiady i imprezy plenerowe (ogniska, grille)
imprezy okolicznościowe (np. spływy kawalerskie, panieńskie, urodzinowe)
turnieje i biesiady rycerskie
gry terenowe i team building
kilkugodzinne rejsy sportowym katamaranem po zatoce
rekreacyjne oraz szkoleniowe rejsy jachtem po Kaszubskim Morzu - jeziorze Wdzydze
występy artystyczne (np. tradycyjna kapela kaszubska)
catering i degustacje (np. poczęstunek chlebem ze smalcem, świeża ryba prosto z lokalnej wędzarni, dzik i
inne regionalne przysmaki)

Zapewniamy
transport uczestników, sprzętu i bagażu
ubezpieczenie uczestników
profesjonalny i bezpieczny sprzęt
instruktorów i przewodników, którzy znają się na rzeczy ;)
materiał fotograficzny i nagrania video
dużą porcję świetnej zabawy!
Klimatyczne miejsce
położona w sąsiedztwie lasu baza z doskonale wyposażonym polem namiotowym
bezpieczne miejsca parkingowe i sanitariaty
wiata biesiadna idealna na ognisko, grilla oraz pikniki

Bezpieczeństwo i wiarygodność
Jedynie firmy znajdujące się w rejestrze organizatorów turystyki Urzędu Marszałkowskiego mogą w sposób
legalny i rzetelny organizować takie imprezy. Masz wątpliwości sprawdź czy firma ma odpowiedni wpis i
gwarancję ubezpieczeniową - tylko to pozwoli mieć pewność, że impreza odbędzie się zgodnie z prawem i będzie
bezpieczna.
Firmę można sprawdzić pod tym adresem : www.turystyka.gov.pl
Naszym gwarantem jest : SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

