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KAJAKTUR
EN KAJAKTUR ER SJOV MOTION FOR BÅDE KROP, HJERNE OG SAMMENHOLDET I VIRKSOMHEDEN.
PÅ EN OG SAMME TID KOMMER DEN SUNDE PULS OP OG DEN USUNDE PULS NED.
Vi starter alle vores ture med en
grundig introduktion til kajakken på
land. Efterfølgende gennemgår vi på
lavt vand basale roteknikker, så I
kommer til at bruge pagajen på den
bedste og mest energirigtige måde.
Afslutningsvis gennemgår vi
sikkerheden til vands, inden vi stævner
ud på Danmarks flotteste søer.

Kajakturen kan kombineres med
f.eks. et paddle & talk setup, oposter der skal findes via GPS eller
praktiske samarbejdsopgaver der
skal løses i fællesskab.

Silkeborg)
Keywords:
‣ Teamspirit
‣ Høj puls og spænding
‣ Konkurrence
‣ Hygge og højt humør

Mange af vores arrangementer
starter i vores eget kajak og SUP
center i Silkeborg, men turene kan
arrangeres overalt i Danmark mod
en merpris til transport.

De er dermed et oplagt valg til
nybegyndere.
Derudover vil I blive udrustet med
redningsvest, pagaj og en våddragt,
hvis I ønsker det eller sæsonen
kræver det.

Chr 8. Vej 2A

1-2 timer
Hele landet (dog egen bane i

Vi har både single- og toerkajakker og
alle vores kajakker er rummelige og
passer til både store og små. De er
meget lette at styre for nybegyndere,
er både hurtige og økonomiske i
vandet og ikke mindst utrolig stabile.
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4.500,00 + 295,00 pr. pers.
Eksl. moms & transport.
Siden 2004 har vi lavet
procesorienteret team- og
ledertræningskurser,
samt firmaevents i både
ind og udland.
Book et uforpligtende
møde med os og hør hvad
vi kan tilbyde Jer.

+45 61 67 47 47

www.summits.dk

