EUROPEAN
CORPORATE
TOUR 28. AUG.
//AARHUS 2019

THE OCEAN RACE
EXPERIENCE
Kunne du tænke dig at sejle en tur i en rigtig Ocean Race-båd?
Helt eksklusivt giver Sailing Aarhus dig nu muligheden for en
”once in a lifetime”-oplevelse ombord på en ægte VO65S-båd, som
deltager i den kommende The Ocean Race-kapsejlads. Disse
både har for nylig gennemført den verdenskendte etape-baseret
havkapsejlads hvor bådene sejler Jorden rundt, og nu besøger de
smilets by.
Skal du være sejlsportens Messi, Federer
eller Hamilton for en dag?

PROGRAM
EFTERMIDDAGSPROGRAM:

BEGRÆNSET
ANTAL
PLADSER

14.00: Registrering, kaffe og kage
14.30: Løbsbeskrivelse
14:50: Klargørelse til sejlads
15.30: Pro-Am Race 1 / RIB oplevelse
16.10: Pro-Am Race 2 / RIB oplevelse
17.00: Let aftensmad
17.30: Q&A med professionel The Ocean Race sejler
18.00: Afslutning

ONSDAG D. 28. AUGUST 2019
BÅDE: 2 X VO65er
TEAM AKZONOBEL OG TEAM BRUNEL

Pro-Am Race

Race presentations

RIB boat experience

Pro-Am Race

PRAKTISK
INFORMATION
TRANSPORT:
Det er nemt at komme til pladsen på cykel eller som gående. For offentlig
transport anbefales bybus 23, som holder tæt ved Aarhus Internationale
Sejlsportcenter. Det er ikke muligt at parkere på parkeringspladsen ved
Sejlsportscenteret, da denne er under ombygning. Der findes
parkeringskælder under z-husene mod betaling.

STED:
AARHUS INTERNATIONAL SAILING CENTER
SAILING AARHUS,
ESTHER AGGEBOS GADE 80,
8000 AARHUS C

MEDBRING:
Solcreme, solbriller og passende tøj. Af tøj og sko anbefales det at påføre sig
komfortabelt tøj, der passer til vejrforholdene, og sko med hvide såler, der
ikke laver mærker. Det er ikke tilladt at have høje hæle eller åbne sko. Det
vil være muligt at låne regnjakker og -bukser. Medbring gerne skiftetøj, da
der efter al sandsynlighed vil blive vådt på båden.
Medbring også ID eller Pas.

SPECIELLE KRAV ELLER SPØRGSMÅL
KONTAKT: JON@SAILING-AARHUS.DK
TLF.: +45 27 14 18 02

PRIS
3.000 KR. per person

BEGRÆNSET
ANTAL
PLADSER

BÆREDYGTIGHED
The Ocean Race er engageret i at skabe et bæredygtigt event og ønsker at
inspirere deltagere til at støtte op om dette, ved at:
•

Bruge de flotte genanvendelige Bluewater vandflasker som uddeles og
ikke medbringe engangsplastik

•

Huske din egen kopholder til kaffekoppen og ikke bruge papir
kaffeholdere

•

Overveje at gå, cykle, dele taxaer eller bruge offentlig transport for at
reducere dit CO2-aftryk

•

Huske at sige nej til sugerør, vandflasker, shoppingsposer og andre
plastikprodukter til engangsbrug

