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Har det gått slentrian i
företagets representation?
Vill Du ordna något trevligt
för företagets kunder eller
medarbetare?
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Välkomna ombord på en av Stockholms finaste segelbåtar!
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Kombinera ett besök på krogen med att visa upp
något av det finaste Sverige har - Stockholms
skärgård. Bjud era gäster på ett stycke unik natur
och en spännande seglingsupplevelse. Vi hämtar
upp er vid
lämplig brygga och sätter
kurs mot någon av krogarna i
Stockholms
skärgård.
Antingen
seglar ni båten själva
med stöd
från skeppa- Inte nog med att vi kan erbjuda en anren eller så
norlunda miljö för middagen - sjön suväljer ni att
ger, så maten smakar extra gott.
bara sitta ner
och njuta. Det blir en minnesrik upplevelse som
stärker samhörigheten.
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Vi seglar från april till december. Ingen behöver frysa
- vi har varma overaller ombord. Prisexempel och mer
information om båtar och
olika typer av arrangemang
hittar Du på
www.hissasegel.se
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Boka på 073-839 09 52, info@hissasegel.se eller
genom:
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