BÅTEN

HYR SEGELBÅT MED SKEPPARE

Linjett 40 förenar det bästa av världar. Linjetterna
är snabba båtar som har vunnit otaliga kappseglingar. Kappseglingsbåt till trots, byggs båten hantverksmässigt och mycket möda läggs på den exklusiva mahognyinredningen.
Sittbrunnen är
också befriande
ren från fall och
skot, som man
annars lätt
trasslar in sig i.
Ingen risk heller att vara i
vägen för eller
få en smäll av storskotet - det är placerat på rufftaket. Perfekt om alla inte är vana vid segling.

Vi erbjuder chartersegling i Stockholms skärgård
med två st Linjett 40. Vi har kapacitet för arton
passagerare och är ni fler ordnar vi fram snarlika
båttyper.

Förutom det faktum att Linjetten är klassiskt skön
bidrar den lutande stäven till att det är lätt att
komma iland. Många moderna båtar med rak stäv
har svårt att komma tillräckligt nära. Ska man
komma in i alla naturhamnar gäller det också att
båten inte är
för djupgående. Linjetten
sticker måttliga
1,96 m.
Linjetterna håller för tuffa tag
och inbjuder till
trygg segling.
Linjett 40 är en
av de finaste
och bästa båttyperna i sin storleksklass för upptäcktsfärder
bland skärgårdens öar.
SÄKERHET OMBORD
Vi tar säkerhet på största allvar och vi har också
märkt att detta är ett område som upplevs som
viktiga bland våra kunder. Vill Du veta mer om vårt
säkerhetstänkande är Du välkommen att t ex läsa
vidare på www.hissasegel.se.

Aktiv konferens
eller kick-off!

Den här foldern
ger exempel på
hur segling kan
kombineras med
en konferens eller
kick-off. Kontakta
oss gärna om ni
vill veta mer om
andra typer av
arrangemang. Vi
ordnar t ex renodlade seglingsupplevelser, sightseeing med segelbåt, representationsseglingar till skärgårdskrogar,
julbordsseglingar, grupputvecklingsövningar med
båten som läromedel, seglingskurser mm.

www.hissasegel.se
Boka på 073-839 09 52, info@hissasegel.se
eller genom:

Kasta loss och hissa segel välj mellan kappsegling,
picknick på skärgårdsö eller
en annorlunda transport.

KAPPSEGLING

PICKNICK PÅ SKÄRGÅRDSÖ

ANNORLUNDA TRANSPORT

Det är kul att
tävla, det märks
tydligt på våra
kappseglingar.
Grupperna blir
väldigt engagerade och sammansvetsade.
Oanade drivkrafter frigörs i
kampen om förstaplatsen. Det är inte ovanligt
att man upptäcker helt nya sidor hos sina kolleger.

Vill ni ”bara” komma ut och njuta av lugnet
och den vackra naturen? Detta är en chans för
alla att upptäcka skärgården och att lära sig
segla på kuppen. Vi hittar naturhamnarna!

Skapa distans till arbetet och vardagen - öppna sinnena för en kreativ konferens i skärgården. Kliv ombord på en segelbåt och glid iväg
från storstad och stress. Segelturen förstärker
effekten av en rofylld konferens i skärgårdsmiljö. Ingen är oberörd. Alla går ner i varv.

Alla, oavsett seglingsvana, har glädje av kappsegling. Båtarna är snabba och lättseglade.
Med skepparens hjälp klarar man att ta över
roder, segeltrimning och navigation, även utan
tidigare erfarenhet. Vi seglar en bana som
läggs upp från fall till fall, allt efter väder och
vind, hur mycket tid som står till förfogande
och var vi befinner oss. Räkna med minst 3,
men helst 4 timmar för denna aktivitet.

Välj en segeltur på några timmar eller avsätt
en heldag. När vi har lagt till dukar vi upp
picknick-korgen och finns det tid, kan ni passa
på att ta ett dopp i havet, jobba på brännan,
bada bastu eller gå på upptäcktsfärd.
”- Den bästa aktivitet vi gjort på firman”,
tyckte en grupp om Picknick på skärgårdsö.
Naturen varierar från gröna öar i kulturrik och
lantlig miljö
till kala klippor med rikt
fågelliv.

Vi hämtar upp er vid lämplig brygga, t ex vid
Strandvägen i Stockholm, Gåshaga, Saltsjöbaden, Vaxholm eller Svinninge marina och sätter kurs mot er konferensgård. Ni får segla
båtarna själva med aktivt stöd från skepparna
eller så väljer ni att bara njuta av skärgården
eller att bättra på
solbrännan.

Kappsegling är dessutom en trevlig aktivitet
under hela seglingssäsongen, som för övrigt
varar från april ända in i december. Det blir
bara mer spännande om det är kallt och blåser
snålt, men ingen behöver frysa. Vi har varma
overaller ombord.

Vi kan även
ordna med
priser och
bubbel till
segrande
besättning.

Vi kan erbjuda catering,
men vill ni
ordna med
mat och dryck
själva går det
också bra.

Vill ni hellre ”vända”
på arrangemangen
och runda av konferensen och intrycken
med segling hem går
det naturligtvis lika
bra.
Kundkommentar: ”Thank you very
much for the nice
arrangement yesterday.”
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