
Atrakcje



Nasze pomysły na organizację imprezy integracyjnej są 
naprawdę duuuuuże. Oto tylko próbka naszych możliwości… 



Wyścigi
gokartów

Ogromne emocje i potężna
dawka adrenaliny nie tylko
dla mężczyzn. Zabawę na
profesjonalnym torze
gokartowym będziecie
wspominać przez długie lata.



Lot balonem

Spójrz na świat z góry i poczuj
dreszczyk emocji podczas lotu
balonem. Podziwianie
nadmorskiego krajobrazu z
wysokości kilkuset metrów to
niezapomniana przygoda.



Escape Room

Ucieczka z zamkniętego
pokoju to doskonała zabawa
integracyjna, która dodatkowo
rozwija umiejętność
współpracy w grupie,
poprawia komunikację i
pobudza kreatywne myślenie.



Wina świata

Odkryj z nami tajniki doboru oraz
przyjemność degustowania
najszlachetniejszego z alkoholi.
Zajęcia z profesjonalnym
sommelierem to nie lada gratka
dla każdego smakosza win.



Kolacja 
degustacyjna

Zapraszamy na pełen
smaków wieczór w
Restauracji Baltin’s Kitchen.
Kolacja degustacyjna to
okazja, by spróbować
autorskiego menu
skomponowanego przez
naszego szefa kuchni.



Koncert muzyki
na żywo

Muzyka łączy ludzi, a dobre
relacje między pracownikami to
podstawa każdej firmy.
Zapraszamy na wyjątkowy
wieczór w naszej restauracji z
muzyką na żywo, podczas
którego posiłek będzie
smakował wyjątkowo.



Warsztaty kulinarne

Dla wszystkich osób lubiących
poznawać nowe smaki i chcących
doskonalić swoje kulinarne
umiejętności przygotowaliśmy
wyjątkowe warsztaty, prowadzone
przez szefa kuchni Restauracji
Baltin’s Kitchen.



Wieczór z baristą

Wieczór z baristą to świetna
okazja, by dowiedzieć się więcej
o najpopularniejszym napoju
świata, poznać tajniki zawodu i
oczywiście spróbować
pachnącej i aromatycznej kawy
w kilku wersjach.



Sumo piłkarze

Dostarczająca niesamowitych
sportowych emocji i ogromnej
dawki śmiechu zabawa podczas
której zawodnicy rozgrywają mecz
piłki nożnej w specjalnych
dmuchanych kulach.



Efekt Domino

Zadaniem uczestników jest
zbudowanie skomplikowanego
urządzenia, posiadającego dużą
liczbę ogniw. Cały wysiłek i
zaangażowanie włożone w budowę
konstrukcji wynagradza wykonanie
przez nią bardzo prostej czynności.



Stand Up

Scena, mikrofon, a przy nim
artysta. Tyle wystarczy, by
swoimi często niewybrednymi
żartami, opowieściami i
anegdotami występujący
rozbawił publiczność do łez.



Masz inny pomysł?
Napiszmy wspólnie scenariusz Twojego wymarzonego eventu!

Kontakt:
Paulina Kubiak – Menedżer sprzedaży

paulina.kubiak@baltin.pl       608 700 703


