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Eventos à medida baseados em
atividades coletivas ao ar livre
que reforçam a coesão,
confiança e relação interpessoal
da sua equipa.
+ Liderança
+ Comunicação
+ União
+ Resultados!

eventos
empresariais
ativos que
promovem o
espírito de grupo
Ajudamos a construir
uma equipa imbatível!

Teambuilding contacto.

https://www.borkyou.com/
https://www.borkyou.com/
https://www.borkyou.com/
https://www.borkyou.com/contact/


Os desafios naúticos exigem coordenação,
resiliência  e espírito de equipa para chegar a
bom porto.

Embarque nesta aventura, seja de kayak, de
canoa havaiana ou numa prancha gigante.

Temos atividades mais imersivas como o
mergulho, o seaview, o surf ou o stand up
paddle sempre em segurança e para todos.

Os nossos passeios de barco também
oferecem muita adrenalina e uma vista ímpar
das costas de Lisboa e Sesimbra.

Desafios naúticos
BORK Oeiras, BORK Sesimbra, outros locais

https://www.borkyou.com/


Desafios náuticos
BORK Oeiras, BORK Sesimbra, outros locais

AVENTURAKayak
O Kayak é uma das atividades recreativas
ao ar livre mais acessíveis e divertidas. Os
nossos kayaks duplos conferem toda a
estabilidade e segurança ao mesmo tempo
que desafiam as capacidades de
coordenação e comunicação entre os
pares.

Big SUP
Nada melhor do que o BIG SUP para pôr
em prática o trabalho coletivo. A atividade
exige comunicação e coordenação entre
os elementos para que a prancha ande.
Sem dúvida, dará lugar a muitos banhos,
risos e algumas quedas. O nosso timoneiro
estará presente para garantir que a
embarcação chegue a bom porto!

Canoa Havaiana
A canoa havaiana, como o nome indica,
nasceu no Hawaii onde é desporto de
eleição. Envolve toda uma cultura e magia,
preservando a filosofia do trabalho em
equipa com sinergia e união. Temos
canoas de 4 e 6 lugares em que cada
tripulante possui uma função específica.
Uma experiência única!

Multi Aventura
Podemos misturar atividades e juntar mais
alguns desafios para a sua equipa ter um
dia cheio de aventuras.
Pode acrescentar um excelente almoço,
jantar ou estadia. A disponibilização de sala
de reuniões para o seu evento também
está contemplada, 
Contate connosco, tratamos de todos os
pormenores para o seu evento ser um
sucesso.

Boa disposição, alguma coordenação e
espírito aventureiro, é o que os seus
colaboradores precisam para disfrutar destes
desafios.
Serão muitas as gargalhadas e aventuras que
ficarão na memória da sua equipa durante
longos anos. 
Os nossos guias especializados também irão
ajudar a tornar o seu evento excecional.

https://www.borkyou.com/


Desafios naúticos
BORK Oeiras, BORK Sesimbra, outros locais

IMERSAO

Mergulho
O Mergulho é uma atividade muito
valorizada pelos participantes, envolve
uma partilha de experiências, superação de
medo e desenvolve a comunicação entre
os colaboradores… À descoberta do mundo
subaquático!

Seaview
O Seaview é uma atividade bastante calma
e acessível a todos os níveis de praticantes.
Com barbatanas e uma prancha com visor,
partimos à descoberta do mundo
subaquático que nos rodeia. 

Surf
O surf dispensa apresentação. Tenha ou
não feito, é sempre desafiante, lúdico e
revigorante.
É também uma ótima atividade para
disfrutar em equipa e reforçar a sua
coesão.

SUP
O stand up paddle é uma atividade muito
acessível e lúdica. Trabalha a
concentração, o equilíbrio e a
coordenação, com algumas quedas
refrescantes e muitas gargalhadas pelo
meio.
 

https://www.borkyou.com/


Um passeio de barco à re-descoberta das
histórias e estórias dos marinheiros
portugueses. Saiba tudo sobre este pedaço
do litoral português e veja os fortes e
monumentos mais conhecidos embarcado
no nosso speedboat… Não quererá perder
esta aventura!

Uma experiência que proporciona
momentos de rara beleza e inesquecíveis,
como vivenciar a observação dos golfinhos
no seu habitat natural e passear no Parque
Natural da Arrábida e Reserva Marinha Luiz
de Saldanha.

Desafios naúticos
BORK Oeiras, BORK Sesimbra, outros locais

PASSEIOS DE
BARCO

Rota dos Fortes Arrábida Volta ao Bugio
Um passeio a volta do Bugio ou Forte de
São Lourenço do Bugio, às portas do Tejo e
do Oceano Atlântico. è um passeio curto,
com muita adrenalina, que acaba no Forte
de São Julião da Barra,  

https://www.borkyou.com/


A nossa equipa está pronta para
acolher-vos e tornar o seu
evento especial e inesquecível.
Entre em contacto connosco!
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Em Oeiras e Sesimbra
 2 centros nauticos

os melhores
eventos
empresariais
ativos 
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