BRIDGEWALKING / WHALEWATCHING
- SPÆNDENDE OG ANDERLEDES AKTIVITETER

Vi kan designe jeres unikke arrangement. Jeres mødeformål kan understreges af et spændende indslag eller
en teambuildingaktivitet. Som bonus forbedres kommunikationen og samarbejdet i jeres virksomhed. Din egen
mødedesigner finder gerne den helt rigtige aktivitet til
netop jeres arrangement.
Kombiner eventuelt Bridgewalking og Whalewatching til jeres
arrangement, så er der noget for både de, der elsker spænding
og højder, og for de, der ønsker en skøn oplevelse på Lillebælt.
Begge ture byder på smukke naturoplevelser og fortællinger
om området.

Sammen går I til Den Gamle Lillebæltsbro, hvor du bliver koblet
til et sikkerhedssystem – og så går det opad! Op til 60 meters
højde og ud på turen over broen. Undervejs fortæller guiden om
broens arkitektur, historien, byggeriet og naturen omkring Lillebælt.
Hver deltager får et flot diplom efter gennemført tur, og I kan
bestille vores Trinity-trækvogne med lækkerier til turen frem
og tilbage til broen.

WHALEWATCHING

BRIDGEWALKING

Bestanden af marsvin i Lillebælt er en af de højeste i verden,
og de findes i stor stil i vandet uden for Trinity. På sejlturen
fortælles om marsvinenes adfærd og liv i Lillebælt.

I kan rejse til Sydney eller til Lillebælt. Begge steder kan I gå
ovenpå en bro, opleve højden, suget i maven, den spektakulære
og uhindrede udsigt, nyde vandet, skibene, udsigten mod land,
vinden og vejret, den svage rysten i broen, og toget, der gungrer
over broen.

Undervejs passerer vi under Den Nye- og Den Gamle Lillebæltsbro, som er en oplevelse i særklasse. Der er god tid til at nyde
naturen og udsigten ind over naturskønne Hindsgavl halvø og
Middelfart By.
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