garanterat en snackis på måndag

FÖRETAGSPAKET
Upplevelsepaket för företag

ÅRETS konferens BLIR ROLIGARE HÄR

välkommen till

flakfortet

Vid första anblick är det lätt att inte tro
sina ögon, men mitt ute i Öresund ligger
den konstgjorda ön Flakfortet - ja du läste rätt - en konstgjord ö mitt i Öresund.
Med historiska anor från världskrigen erbjuder Flakfortet idag unika möjligheter
till konferens och evenemang med olika aktiviteter, fantastisk mat samt
oslagbar miljö. Låt oss berätta mer!

äta på

FLAKFORTET

Öns förstklassiga restaurang serverar
allt från havets läckerheter till mer
traditionella danska maträtter.
Restaurangen erbjuder frukost, lunch
och middag till både stora och
små sällskap.

när åker ditt företag?

ta dig till

flakfortet

Hur tar du dig till en ö som ligger mitt ute i Öresund? Jo - givetvis med våra
RIB-båtar. Att ta sig till Flakfortet är mycket mer än en transportsträcka. Vi erbjuder
ﬂera RIB-turer, antingen direkt till ön eller en längre sightseeing på Öresund. Att åka
RIB-båt är snabbt, spännande och säkert. En garanterad upplevelse för alla!

att göra på

flakfortet

Förutom möjligheter till konferenslokaler
erbjuder Flakfortet en rad olika aktiviteter
för företagsfesten, teambuildingen och
kick-offen. Skattjakten, klätterväggen och
spökvandringen lär garanterat bli
snackisar efteråt! Föredrar ni lite lugnare
aktiviteter är minigolf och en traditionell
rundvisning minst lika roligt. Vi skräddarsyr
aktiviteter som passar just dig och
ditt företag!

..
Aktiviteter for alla
typer av evenemang

boende på flakfortet

Vi erbjuder övernattningsmöjligheter för både
stora och små sällskap.

låt oss Skräddarsy ett paket för just era behov!
Låt oss göra just er konferens, teambuilding eller
kick-off betydligt roligare och ett minne för livet! Välj bland
våra många företagspaket eller låt oss skräddarsy ett
paket efter just era behov. Tveka inte att höra av er på
telefonnummer 040-616 11 11 eller maila oss på
foretag@waterfun.se så hjälper vi er att ta fram en
alldeles oförglömlig upplevelse!
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