Segway Polo by SeaSafari
En kul aktivitet som bygger på samspel i teamet och glimten i ögat. Efter bara
några minuter blir ni varma i kläderna och vinnarinstinkten kommer smygande.
Segway Polo är perfekt för både kompisgänget och
företagsgruppen som är på konferens. Aktiviteten går att köra
både utomhus på gräs och inomhus i sporthall. Det en modern
kopia på hästpolo.
Att spela Segway Polo är otrolig kul och triggar verkligen alla som är
med. Alla blir jämspelta, om någon är mer fysiskt stark så påverkar det
inte spelet för honom eller henne i någon riktning, det är Segway som
står för styrkan och alla Segways är lika starka. Ni är fem på plan per
lag, är ni fler så blir de avbytare och publik. Det går även bra att ha
flera lag som möter varandra. För att hinna med tiden så anpassar vi
speltiderna per period. Alla polospelare bär hjälm när vi spelar, precis
som i hästpolon.
Att lära sig köra Segway går snabbt. När vi sätter igång med spelet så
kommer alla in i det relativt snabbt. Segway Polo är något nyskapande
och är fantastiskt roligt. Även publiken roas av att se vuxna människor
på Segway med ett tävlingssinne och beslutsamhet som ett barns. För
visst gäller det att göra flest mål och en viktig del är att bygga upp

Lämpliga spelplatser:

•
•
•
•
•
•

Junibacken, Djurgården
Djurgårdsbrunn, Djurgården
Sjöhistoriska, Gärdet
Lillsved, Värmdö *
Stadion, Östermalm *
Hagaparken, Norrtull

* Spel inomhus möjligt

Priser
• Segwaypolo / en plan / upp till 30 deltagare /
•
•

10 st Segways inklusive utrustning och
domare 9 400 kr exkl moms
Tillägg för inomhushall 2 000 kr exkl moms
Fler deltager - begär offert

Moms tillkommer på samtliga priser. Transport inom StorStockholm ingår

kommunikationen i laget.

Tillägg för ett perfekt event!

• Grillbuffé från 595 kr per person
• RIB-tur från 642 kr per person

9 400 kr exkl moms / upp till 30 deltagare

