
Imprezy integracyjne dla firm
na Malta Ski

MIEJSCE
NA TWOJĄ
IMPREZĘ
FIRMOWĄ



Miejsce integracji

POLANA
PIKNIKOWA

Polana Piknikowa
 przy Kopcu Wolności

powierzchnia ponad 1.000 m² 

idealne miejsce na zorganizowanie firmowej 
imprezy integracyjnej integracyjnymi.

maltaski.pl

atrakcyjna lokalizacja

Tereny wokół Jeziora 
Maltańskiego stanowią 
j e d e n  z  o ś r o d k ó w 
rekreacyjnych miasta.



Miejsce integracji

maltaski.pl

dowolna aranżacja 
powierzchni

Namiot zapewniający miejsca siedzące dla

150 osób.
Pełen węzeł sanitarny.



Miejsce integracji

maltaski.pl

bezpieczeństwo
&

komfort

Ogrodzony  teren  zapewniający 
bezpieczne zorganizowanie imprezy.

Bardzo  klimatyczne  miejsce, 
otoczone zielenią.  
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Restauracja Malta Yacht Club

Każdą ofertę  
przygotowujemy 
indywidualnie - nasza 
propozycja 
kompleksowo zaspokoi 
Państwa potrzeby. 
Zapewniamy różnorodne 
atrakcje, konkursy, 
zabawy
i oczywiście pyszne 
jedzenie. 

maltaski.pl

Impreza integracyjna
w Malta Yacht Club

Impreza integracyjna w komfortowej przestrzeni 
Malta Yacht Club, to świetny sposób na 
oderwanie pracowników Państwa firmy od 
codziennej rutyny. Dzięki takim wydarzeniom w 
zespole buduje się partnerstwo, a uczestnicy 
przełamując biurowe konwenanse, mają szansę na 
lepsze poznanie siebie i swoich kolegów. 



Miejsce integracji

Nasz Szef kuchni grilluje 
zgodnie z Państwa 
życzeniem: wszelkie 
warzywa, wybrane 
rodzaje mięs, ryby, sery, 
pieczywo. Ponadto 
dysponujemy bogatą 
ofertą przekąsek, sałatek 
oraz soków i alkoholi.

maltaski.pl

Impreza integracyjna
w Malta Yacht Club

Restauracja Malta Yacht Club Restauracja 
z pięknym widokiem na Jezioro Maltańskie, który 
można podziwiać dzięki przeszklonym ścianom. 

Bezpośrednio nad jeziorem znajduje się ogródek 
letni. Jest to idealne miejsce na imprezę 
integracyjną  z  Dj-em,  poczęstunkiem
i grami zespołowymi dla blisko  150 osób.



Atrakcje Malta SKI
Podczas imprezy gwarantujemy świetną zabawę,
dzięki możliwości korzystania z naszych atrakcji.

Tor kolejki zbudowany na filarach ma 0,5 
kilometra długości, prowadzi licznymi 
zakrętami i pętlą zakręconą 360 stopni.
W Polsce funkcjonuje tylko kilka tego typu 
zjeżdżalni grawitacyjnych, bo i tak bywa 
nazywana ta atrakcja. Zjazd po torze 
malowniczo oplatającym zielony stok 
gwarantuje zarówno niezłą dawkę adrenaliny, 
jak i pozytywnych emocji.

Dwuosobowe wagoniki jeździć mogą po torze
z prędkością około 40 km/h.

Kolejka Górska
Adrenaline

Trasa zjazdowa o długości ponad 0,5 km, 42 
wózki imitujące sanki, wyciąg, urozmaicona 
trasa z tunelem, mostkiem i licznymi zakrętami. 
Zjazd jest doskonałą zabawą. Całkowite 
bezpieczeństwo i komfort gwarantują: 
odpowiednio profilowana trasa, automatyczne 
hamulce odśrodkowe zamocowane w każdym 
wózku, nowoczesny wyciąg.

Letni tor
Saneczkowy

KOLEJKA GÓRSKA

Możliwość
zorganizowania
JAZDU NA CZAS



Atrakcje Malta SKI
Podczas imprezy gwarantujemy świetną zabawę,
dzięki możliwości korzystania z naszych atrakcji.

18-dołkowe pole usytuowane nad brzegiem 
jeziora. Stanowiska znajdują się wśród zieleni. 
Wspaniała zabawa dla wszystkich. Konkurencja 
nie wymaga żadnych przygotowań, wszyscy 
uczestnicy otrzymują niezbędny sprzęt do gry.

MiniGolf

Zjazd ze stoku na specjalnie przygotowanych 
pontonach.
Super rozrywka dla dzieci i dorosłych.
Nie wymaga żadnych przygotowań, ani 
specjalnego stroju.

Zjazd na
Pontonach

Możliwość
zorganizowania
TURNIEJ



OWENS-ILLINOIS

Zaufali nam



KONTAKT

Malta Ski Sp. z o.o.
ul. Wiankowa 2, 61-131 Poznań

+48 533 315 055

www.maltaski.pl

katarzyna.zaworska@maltaski.pl

Katarzyna Zaworska-Kowalik
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu

Malta Ski Sp. z o.o.
ul. Wiankowa 2, 61-131 Poznań

+48 502 255 953

www.maltaski.pl

maciej.zborowski@maltaski.pl

Maciej Zborowski
Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu

maltaski.pl


