KONCEPCJA: REGATY FIRMOWE Z SAILING LEGIA
LICZBA OSÓB: 12 - 40 (jednocześnie)
CZAS TRWANIA: 2 dni / 1 nocleg
LOKALIZACJA: ZEGRZE
CENA: od 950 zł netto / osoba

SZUKASZ POMYSŁU NA INTEGRACJĘ?
Serdecznie zapraszamy do organizacji
REGAT FIRMOWYCH SAILING LEGIA

Współpraca - Integracja - Żeglarstwo Regatowe
Prawdziwa dawka przygody i nowych umiejętności
podczas regat żeglarskich prowadzonych przez
utytułowaną załogę sekcji żeglarskiej Legii Warszawa.

REGATY FIRMOWE Z SAILING LEGIA
DLACZEGO WARTO?

CO ZYSKUJESZ?

ZADOWOLONY I ZMOTYWOWANY ZESPÓŁ
•
• NAJLEPSZA KADRA INSTRUKTORÓW
NOWE, REGATOWE UMIEJĘTNOŚCI ŻEGLARSKIE
•
WŁASNA
FLOTA
MONOTYPOWYCH
JACHTÓW
•
• MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA CYKLICZNYCH
SKIPPI 650

• INTEGRACJA I NAUKA WSPÓŁPRACY W ZESPOLE

ZAJĘĆ ŻEGLARSKICH DLA PRACOWNIKÓW

PRZYKŁADOWY PROGRAM WYJAZDU
DZIEŃ 1

DZIEŃ 2

Odprawa żeglarska (teoria, bezpieczeństwo +
zasady regatowe) w bazie Sailing Legia

Śniadanie

Podział na załogi i wyjście na wodę na sesję
treningową z instruktorami
Lunch

Druga runda regat
(3-4 wyścigi + wyścig finałowy)
Obiad i zakończenie regat z rozdaniem nagród

Pierwsza runda regat (3-4 wyścigi)
Kolacja (opcjonalnie Open Bar, DJ)
Nocleg np. w hotel 500 Zegrze

*program do określenia zgodnie z preferencjami
klienta. Możliwość organizacji regat jednodniowych bez noclegu.

HOTEL

HOTEL

Nasza flota
Skippi 650

PRZYKŁADOWE ZAKWATEROWANIE
HOTEL 500 ZEGRZE
jez. Zegrzyńskie, 25 km od Warszawy

Ten położony w cichej i spokojnej okolicy na południowym brzegu Zalewu
Zegrzyńskiego hotel dysponuje własną plażą, molo i przystanią. Na terenie
całego hotelu można korzystać z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do
Internetu.
Usytuowany na północny-wschód od Warszawy, zaledwie 25 km od centrum
miasta, hotel 500 zapewnia doskonały dostęp do regionalnej sieci głównych
dróg, a jednocześnie znajduje się w spokojnej, malowniczej okolicy.
Do dyspozycji Gości jest duży, bezpłatny parking strzeżony.
W hotelu znajduje się bar koktajlowy oraz elegancka restauracja, która słynie
z wyśmienitej i wyszukanej kuchni.
Latem na hotelowym tarasie, z którego roztaczają się panoramiczne widoki na
jezioro, organizowane są przyjęcia przy grillu.
Zapewnia on bowiem doskonałe udogodnienia, wysokiej jakości
zakwaterowanie, wspaniałą obsługę oraz dogodną lokalizacją w cichej okolicy.

HOTEL

Cena zawiera:
- 1 nocleg w Hotelu 500 w Zegrzu Południowym (pokoje dwuosobowe)
- 2 rundy regat żeglarskich (z wynajmem sprzętu żeglarskiego - sportowe
jachty kabinowe Skippi 650, asekuracji na łodzi RIB i zabezpieczenia WOPR)
w małych załogach 3-4 osobowych
- opiekę koordynatora eventu ze strony Sailing Legia (oraz obsługę
techniczną wydarzenia)
- blok dynamicznie prowadzonych zajęć teoretycznych, szkolenie regatowe
- organizację regat z nagrodami dla zwycięzców, certyfikaty dla wszystkich
- 1 kolację, 2 x lunch, śniadanie

CENA od 950 pln netto / os.*
Cena do kalkulacji po złożeniu zapytania ofertowego.

Jurek Mieńkowski
tel. +48 606 610 529
jurek@sailinglegia.pl
www.sailinglegia.pl

