Groepsuitstappen 2018

(prijswijzigingen voorbehouden; gemaakt op 22-03-2018)

Van je bedrijfsfeestje, groepsuitje, vrijgezellenfeest of andere familie gelegenheid een unieke beleving maken? Dit kan bij
Sailcenter Limburg! Ontvangst met koffie en vlaai, ontbijt of lunch, een heerlijke BBQ, maken jullie uitstap compleet. Ons
aanbod is zeer gevarieerd, groepen groot en klein, alles is mogelijk en iedere groep of bedrijf is welkom. Wil je VIP aandacht,
boek dan je activiteit op dinsdag m.u.v. vakanties en feestdagen. Wij werken met groepen tot 120 personen, opgedeeld in
kleinere groepen en deze groepen wisselen na de helft van de beschikbare tijd van activiteit.
Kijk voor een sfeerimpressie op www.sailcenterlimburg.com.
Wind in de zeilen, zeilen met schipper (inclusief reddingsvesten).
Voor iedereen die een dagje ontspanning wil door inspanning. De wind neemt je stress mee en laat je de serene rust en ruimte
ervaren. Er zijn verschillende mogelijkheden, wij helpen je graag bij je keuze.
1. Zeilen met een ervaren schipper in Valken. Je zeilt zelf mee, de schipper heeft de eindverantwoordelijkheid.
2. Je zeilt zelfstandig met 3/4 personen in een Stokpaard, je krijgt instructie vanuit de motorboot.
3. Je bent niet bang om in het water te vallen en voor een nat pak? Je zeilt zelfstandig met 2 personen in een Laser
Pico, de instructeur geeft aanwijzingen vanuit de motorboot.
Varen met schipper in een luxueuze sloep (inclusief reddingsvesten).
Rustig genieten in luxe en weelde? Dan is het varen met een sloep iets voor jou! Onze luxueuze sloepen zijn geschikt voor 5
tot 8 personen en worden gevaren door onze schippers. Zo kun je onder het genot van een hapje en een drankje (extra bij te
bestellen) genieten van de mooie omgeving en rust op het water. In combinatie met een zeilboot kan er met 4 tot 12 personen
worden gevaren.
Kano special (inclusief reddingsvesten en kano’s).
In een of kano verken je gezamenlijk de omgeving van de Spaanjerdplas. Het kompas of de mediakaart wijst de weg. Je vaart
in een 3-persoons of 8-persoons kano. Dit arrangement is volledig zelfstandig uit te voeren. Wel raden wij je aan voor grotere
groepen een motorboot bij te huren.
SUP special (inclusief reddingsvesten en SUP board’s).
Met een SUP (Stand Up Peddelen) board verken je gezamenlijk de omgeving van de Spaanjerdplas. Het kompas of de
mediakaart wijst je de weg. Je peddelt met je SUP board geschikt voor 1 persoon. Dit arrangement is volledig zelfstandig uit te
voeren.
Waterfun (inclusief reddingsvesten en mediakaarten).
Teambuilding door waterfun! Hier leer je je vrienden en/of collega’s op een andere manier kennen. De activiteit bestaat uit vlot
bouwen en vlot varen en voor het overige kies je zelf nog maximaal 4 spellen uit de volgende mogelijkheden:
waterfiets parcours, kanorace, touwtrekken op het water, roeibotenrace, trefbal met waterballonnen, kanopolo, ridderduel,
vissen vangen, spijkerbroek hangen.
Watersportspektakel: kano/waterfiets/SUP (inclusief reddingsvesten en motorboot).
Met zijn alle genieten van de verschillende vormen van watersport. Er zijn verschillende manieren om te genieten van het water.
Wij beschikken over SUP boards, waterfietsen en kano’s. Je kunt met 104 personen in een keer het water op.
Als dit geen spektakel is! Dit arrangement is volledig zelfstandig uit te voeren.
Combinatie arrangement watersporten: activiteiten op het water.
Bekijk de diverse mogelijkheden, er is voor ieder wat wils. Zit jouw voorstel er niet bij, vraag ons dan een offerte op maat.
Begeleiding indien niet vernoemd is mogelijk, per dagdeel €165,00 en er is korting mogelijk in combinatie met overnachtingen.
Diverse catering pakketten zijn optioneel bij te boeken.
Mocht je minder budget hebben kijk dan naar onze verhuur prijslijst of stem met ons je budget af.
z.o.z.
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