Rib sejlads på Lillebælt

Forespørgsel, tilbud
og kontakt:

Intens og unik oplevelse på og omkring Lillebælt. Tæt på naturen, fart gennem
vandet, saltvand i håret og vandsprøjt på kinderne. Mulighederne for en helt unik
og intens oplevelse med vandet som omdrejningspunkt er uanede.

Jens Henrik Lund
JH@GoSail.dk
+45 2240 6533

Et friskt afbræk i mødet, vind i håret eller frokost på en øde ø

Søren Laugesen
SL@GoSail.dk
+45 2649 7913

RIB båden er oplagt til kortere sejladser på ½-3 timer. Vi kan fragte dine gæster
til nye oplevelser, måske I har lyst til at blive sejlet ud til en øde ø og nyde en
udsøgt frokost. Eller I kan opleve de 2 broer helt tæt på, og måske I er heldige at
se et af Lillebælts mange marsvin.
Samtidig er RIB båden helt perfekt som et frisk afbræk i løbet af mødedagen.
Deltagerne vil opleve, at de bliver blæst igennem, griner sammen og er 110% klar
til til at fortsætte mødet med ny energi.

Kitt Schou Morgen
Kitt@GoSail.dk
+45 5357 5089

Inviter dine medarbejdere, netværk eller overrask din familie
Inviter dine medarbejdere, kolleger, familie eller netværk og oplev havet og
naturen omkring Lillebælt helt tæt på. Alle kan være med, og I får en speciel, sjov
oplevelse, der kilder i maven, giver et godt grin og huskes længe efter.
I får introduktion til sikkerhed til søs samt sikkerhedsudstyr
(svømmeveste og brillesnore)
En RIB er en gummibåd med fast bund og sæder til max. 12 personer
RIB båden er meget stabil og sødygtig, har faste sæder med håndtag foran
Hastighed op til 90 km i timen
Se den korte ﬁlm om en sejlads her

Vejledende pris
Sejlads med op til 12 personer. Prisen indeholder skipper samt sikkerhedsudstyr.
Vejledende pris 4.500 kr. pr. time ekskl moms. Prisen for evt. efterfølgende timer
er 3.000 kr. pr. time ekskl. moms.
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