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SEGLINGSAKTIVITETER
FÖR FÖRETAG & GRUPPER,
STORA SOM SMÅ!

Genom vår agentur i Fareast så erbjuder vi nya och moderna båtar
som ger såväl nybörjare som vana seglare en utmaning på vattnet.
FAREAST 28R är snabb, säker och den modernaste segelbåten
i sin storlek, med gott om utrymme för 5-6 personer. Väl ombord
så handlar det om teamwork där alla i besättningen blir direkt
involverade i seglingen. På varje båt finns naturligtvis också en
instruktör till hands.
Att segla två eller flera båtar i en nära kamp kan få vem som helst
engagerad och tävlingslysten. Taktik, strategi och lärande är något
som våra instruktörer gärna delar med sig av ombord, speciellt om
du aldrig seglat förut.
Tack vare vår tillgång till många båtar, kan vi erbjuda event och arrangemang för grupper upp till 250 personer. Att segla en ”Round Robin”,
där alla möter alla, och endast några få går till guld- och silverfinal är
förstås väldigt spännande, även för de som följer seglingarna ifrån
land! Här kan en av våra kunniga speakers få de minst seglingsintresserade delaktiga.
Seglingsevent är förstås perfekt för företag, men lämpar sig också
mycket bra för möhippan, svensexan, födelsedagen, familjesammankomsten eller som överraskning för den som bara vill prova på
att segla!
Vi garanterar att dagen ombord på våra fartfyllda FAREAST 28R:or
kommer ge er ett seglarminne för livet!

FAKTA
Längd
Bredd
Vikt
SRS-tal
Segelyta (stor+fock)

9,07 m
2,75 m
1300 kg
1,082
44 m2

FAREAST 28R är en World
Sailing entypsklass och snabbt
växande Internationellt. I klassen
seglas både SM, EM och VM.

UTMANING ÄVENTYR GEMENSKAP

VI HAR SEGLING OCH EVENTPAKET SOM
KAN ANPASSAS FÖR ALLA ÖNSKEMÅL
Vi brukar ställa frågan: Vart, När och Hur vill ni segla?
Normalt utgår vi ifrån natursköna Bullandö Marina 40 minuter utanför Stockholm. Här finns gott
om parkeringsplatser och möjlighet till kommunal transport, eller varför inte egen buss ifrån
kontoret?
Båtarna är fullt transport- och trailerbara, så seglingseventet kan även arrangeras på andra platser i Stockholms skärgård där det passar er bäst, eller på andra orter i Sverige och utomlands.

TILLVAL & MÖJLIGHETER
Varför inte klä besättningarna i piké eller hoodies med ert företagsnamn? Att sätta företagets
logotyp på skrov eller i vajande flaggor i akterstaget under seglingen, skapar en fin teamkänsla.
Vid stora event, så kan en erfaren och kunnig speaker på land, inspirera teamen och förmedla
händelserna på vattnet på ett både förståeligt och underhållande sätt. Ni kan också skapa ert
eget ”race village” med beachflaggor och annat material för att höja stämningen.
Medaljpaket i olika storlekar och valörer sätter guldkant på er prisutdelning, precis som en
proffsfotograf som kan dokumentera dagens händelser, på land och på vattnet.
Tillsammans med skärgårdens krogar erbjuder vi lunch, catering eller varför inte regattamiddag
med tillhörande bastubad?
På nästa sida finner ni de vanligaste eventen vi genomför. Men ett event är sällan det andra likt
och därför skräddarsyr vi gärna din seglingsaktivitet efter önskemål.
Ring eller skicka ett mail så lämnar vi förslag på ditt nästa event!
08-570 225 50/info@nordicyachts.se

VÅRA MEST POPULÄRA
EVENTPAKET
■ 1/2-DAGS KAPPSEGLING

■ I ALLA EVENT
INGÅR:

Inled eller avsluta dagen på Bullandö Krog,
Ni ankommer Bullandö och får en presentation av våra instruktörer och tävlingsledare.
Respektive lag tilldelas en båt och efter en kortare genomgång med er instruktör kastar
ni loss för att lära känna båten.
Väl ute på vattnet har vår tävlingsledare lagt banan och när signalen ljuder är dagens första
kappsegling igång. Segelsättning anpassas efter väder och vind och ju bättre båtarna seglas,
desto mer högljutt blir det ombord. Vi genomför flera race och kanske en paus för fika och
energiboost på vattnet.
Efter genomförda race seglar vi in i hamn för prisutdelning på bryggan. Därefter väntar bastu
eller varför inte lite bubbel på Bullandö krogs soliga altan?
Det är även möjligt att avsluta dagen som sig bör med en regattamiddag för att där kora
vilken avdelning som är ”Mästarnas Mästare” på just ditt företag.
Detta alternativ passar för grupper om 10 - 200 personer.

•

Lån av seglarjacka, byxor
och flytväst.

•

Erfaren skeppare/instruktör
på varje båt.

•

En tävlingsorganisation med
RIBbåt och utrustning vid bankappsegling (om inte annat anges).

•

Fika på förmiddagen eller eftermiddagen med något nybakat, samt
energiboostkit (vatten/frukt/godis)
till samtliga deltagare.

Prisexempel
2st FAREAST 28R, inkl. RIB/Säkerthetsbåt.

Pris från 21.000:-

■ HELDAG MED LUNCH I SKÄRGÅRDEN
Segling med lunch på Sandhamn.
Ni ankommer Bullandö och får en presentation av våra instruktörer. Respektive team
tilldelas en båt och efter en kortare genomgång kastar ni loss och seglar ut mot startlinjen.
Efter ett par timmars distanssegling korsar vi mållinjen precis innan Sandhamn. Väl förtöjda
är det dags för lunch. Alternativen här är flera, kanske väljer ni en måltid på klassiska
Sandhamns Värdshus?
Efter lunch startar andra etappen med kurs mot Bullandö Marina. Lunchen har gett
mersmak och taktiken har vässats.
Väl tillbaka ger dagens instruktörer lite generell feedback om dagens segling med
framtida tips.
Detta alternativ passar för grupper om 5 - 60 personer
Prisexempel
2st FAREAST 28R.

Pris från 24.000:-

■ HELDAGS MATCHRACING FÖR 20-200 PERSONER
Redan innan ankomst har ni delat in lagen och teamandan är på topp! Våra instruktörer och
tävlingsledare förklarar tydligt dagens program. Det första besättningarna kastar loss och får
instruktioner och möjlighet att känna på båten innan starten går. För att få tempo
på ”cupen” byter vi besättningar på vattnet med hjälp av våra RIB-båtar. Alla team får lite
tid för att ”segla in sig” första gången ombord, så att förutsättningarna skall vara så jämna
som möjligt.
För de väntande besättningarna bjuds på förmiddags- och eftermiddagsfika i land, samt en
välsmakande soppbuffé under dagen.
I ett gott tempo seglar sedan teamen intensivt för att klättra i cupen, vars resultat uppdateras
på anslagstavlan i land. Fram på eftermiddagen seglas finalseglingarna för att till sist kora
dagens vinnande besättning! Prisutdelning sker på bryggan eller under trevliga former på
Bullandö Krog. Givetvis finns vår proffsfotograf på plats och för att dokumentera händelserna
på vattnet och de individuella teamen!
Vem vet, kanske behövs en bastu och lite piff innan regattamiddagen intas i solnedgången
och bussen anländer för transport tillbaka till storstaden. Allt enligt era önskemål.
Detta alternativ passar för grupper om 20 - 200 personer.

Samtliga priser exkl.moms

Bullandö Marina
139 56 VÄRMDÖ
T. 08-570 225 50

Prisexempel
6st FAREAST 28R, inkl. RIB/Säkerhetsbåt med
tävlingsledare, fotograf och tenderbåtar, för cirka 100 personer.

EVENTS

E. info@nordicyachts.se
Pris från 78.000:-

W. nordicyachts.se

