Tid till annat
LIV & RÖRELSE eller AVKOPPLING

TRÄNING & RELAX
Ge järnet i vår välutrustade träningslokal och avsluta i den vackra bastu- och
relaxavdelningen med underbar sjöutsikt och öppen spis.

Får nyttjas fritt av våra
gäster dygnet runt

UTOMHUSVARMBAD
Sjunk ner i ett stilla varmbad och njut av utsikten över sjön och stjärnhimlen.

Upp till 10 pers i 1 tim
2 500,-

YOGA
En uppfriskande aktivitet som garanterar en vaken och energifylld personal. För
såväl nybörjare som erfarna yogisar,

1 600,- /tim

MASSAGE
Vi samarbetar med externa terapeuter som kommer hit efter förfrågan.

Från 350,-

LÖPTRÄNING
Få tips och coachning för en härlig löpupplevelse oavsett nivå.

1 200,-/tim

TRÄNINGSPASS
CrossGym, Core, Qui Gong, Combat, Cirkelgym, m m.

1 600,-/ tim

KANOTING / DRAKBÅT
Sällan kommer man naturen så nära som i en kanot. Njut av en avstressande
tur över sjön eller kämpa i takt tillsammans med dina kolleger i drakbåten.

Drakbåt, 10 – 22 p
5.000,-/båt
Kanot 1-3 pers: 80,-/p

ISLANDSHÄSTAR
Hästarna är mycket trygga och pålitliga och tar hand om sin ryttare oavsett om
du är van eller oerfaren.

1½ timme
Från 350,-/p
för mindre grupper

KAJAKTUR MED INSTRUKTÖR

Upplev känslan av flyt i livet! Med erfarna instruktörer glider ni fram på
vattnet och får samtidigt lära er mer om teknik och manövrering.

3 timmar
890,-/p
Minipris 8 000,-

CYKELÄVENTYR

490,-/p
Minipris 6 000,-

En kedjereaktion av roliga uppgifter att lösa längs trampad väg.

NÅGOT UTÖVER DET VANLIGA

TACTIQ ESCAPE GAME™ NYHET!
Låt dina medarbetare förvandlas till hemliga agenter på häftig spionjakt, för att
lagvis - under press - jobba strukturerat och lösningsorienterat för fullfölja uppdraget

Ca 1½ tim

Från 320,-/p
Minimipris 3 400,-

KLÄTTRING NYHET!

Med klättersele, klätterskor och inkopplad i rep får ni här upptäcka att
man kan ta sig upp för klippan med hjälp bara av små grepp och steg.
Vi anpassar klättringen efter gruppens förmåga.
REPPELLERING* fira er nerför en klippa i stället för att klättra uppåt.

3 tim
790,-/pers,
Minipris 8 000,* Be om offert

MORDMYSTERIUM
Lägg en oförglömlig mordgåta till middagen. I sann deckaranda sitter en
”mördare” i sällskapet. Och vem kan man egentligen lita på?

Pågår under middagen

PICASSO
Med hjälp av pensel och en duktig konstnär kommer du att förvåna dig och din
omgivning över vad det går att åstadkomma på en kväll.

Ca 2½ tim
Från 3.000,- + 160,- /p

ALLA TIDERS
En frågesport och nostalgitripp genom historien från 70-talet tills idag med frågor kring musik, film, sport, TV-program genom åren och ögonblick vi minns.

2 tim
350,-/p
Minipris 4 900,-

RÄVGÅRDEN
Prova en bil med ratt i varje ände eller anta utmaningen med Hemliga bilen. Och
hur lätt är det egentligen att pricka rätt med en grävmaskin?

Ca 2½ tim
4 grenar från 840,-/p
6 grenar från 990,-/p

ca 3 tim. 320,-/p
Minimipris 3 400,-

MAT & DRYCK

GASTRONOMISK FEMKAMP
Gör en resa i en värld av mat och dryck. Smaka, gissa och tävla, lagvis. En
riktigt kul aktivitet där även den resvane inser att det uppenbara inte alltid är så
uppenbart.
MAT– OCH DRYCKESPROVNINGAR
Hur många sinnen använder vi för att njuta av det vi dricker och äter? I våra
provningar kanske ni till och med får använda det sjätte (vansinnet)!
Prova vin, söta viner, öl, whisky, lakrits eller, varför inte en kombination?
CHOKLADPROVNING, med eller utan vin
Lär dig allt om chokladens både hälsosamma och afrodisiska egenskaper!
OST & VIN
Lär dig komponera den perfekta ostbrickan och kombinera med passande vin.
MATLAGNING

Tillsammans med en kock får ni tillaga en härlig mingelbuffé med
smårätter som passar utmärkt som en förrätt. Ni får tips, råd och möjlighet att ställa frågor om råvaror och matlagning. Kocken utser Kvällens matlagare och utvärderar ert arbete.

Tidsåtgång 1 1/4 tim
395,-/p
Ca 1½ tim
Vin
3 500,- + 190,-/p
Övriga från 3 500,Be om offert
1½ - 2 tim
Från 2.500,+ 100,-/p
Ca 1 tim
Från 3 500,Ca 3 tim
Minst 8 personer
Från 890,-/p
Minipris 8 000

TEAMBUILDING OCH LAGKAMP

SLAGET OM SKATTEN
En rolig och fartfylld aktivitet där samarbete är viktigt och vinnarskallar krävs!
Vi startar med en auktion av saker som kommer ha mer eller mindre betydelse
i tävlingen. Därefter startar en mångkamp med varierande grenar för att vinna
ledtrådar. Med karta och ledtrådar står sedan slaget om skatten.

2 tim
Från 350,-/p
Minipris 4 900,-

TEAMKAMPEN
Roliga utmaningar som skapar gruppdynamik och teamkänsla. Ni delas upp i
grupper som tävlar emot varandra i spännande övningar, anpassade så att

1,5 tim
325,-/p
Minipris 4 500,-

alla ska kunna vara med oavsett ålder och fysik .
MISSION COMPLETED
Med surfplatta som karta; hitta uppgifter med kluriga frågor, logiskt tänk,
kreativa uppdrag — filma eller fotografera och samla poäng till laget!
GEOCACHING
Orientering via GPS med samarbetsuppgifter.
MÄSTARNAS KAMP
Lagvis ställs ni inför utmaningar, såsom fysisk uthållighet, tidsuppfattning
och styrka. Det gäller att kämpa, fokusera och samarbeta för att nå finalen.
Vinnande lag går direkt till final, övriga får slåss om andra finalplatsen. Ombyteskläder rekommenderas.

1,5 tim

LÅDBILSBYGGE eller KATAPULTBYGGE
Varje lag får materiel till att bygga en bil/katapult som de sedan ska tävla med.
I varje lag kan man vara 5 - 7 personer.

1½ — 2 tim
1 750,-/lag
Minst 3 lag

KLURINGEN
Tänk utanför boxen och dra nytta av varandras olikheter i gruppen för att lösa
problemen! Klurigheter, problemlösning och trolleri mixas till spännande och
roliga upplevelser och utmaningar.
SOMMARSPELEN (finns även som Vinterspelen)
Ni utmanar varandra i bl a kulstötning och pilbåge samt plockar fram era sportkunskaper i ett frågemoment. Vinnande nation får medalj och ära!
I Vinterspelen blir det bl a skidskytte, curling och hockeystraffar.

350,-/p
Minipris 4 900,2 tim
2 tim
450,-/p
Minipris 8 000,-

Ca 1½ tim.
350,-/p
Minipris 4 500,2 tim
390,-/pers
Minipris 4 900,-

MUSIK & UNDERHÅLLNING

SAMSPEL
Lär er spela ett instrument på ett par timmar för att avsluta med en konsert! Allt
dokumenteras och skickas till er.
SÅ KAN DET LÅTA
En underhållande musikaktivitet där ni tävlar lagvis i allt som har med film, TVprogram och musik att göra. Vi mixar godbitarna från bl.a Doobidoo och Så ska
det låta. En aktivitet som ger många skratt!

Från 2 tim
500,-/p,
min 7 500,2 tim. Max 60 pers
4-50p 350,>51p 300,Min 6 000,-

LINE DANCE
Dansen utförs på rad till countrymusik och kräver inte någon partner. Den påminner om squaredance och man får lära två danser .

1 – 2 tim
450,-/pers
Minipris 4 500,-

UNDERHÅLLNING eller MUSIKQUIZ
Vi ordnar det mesta, från trubadur med dans till ståuppkomiker och trollkarlar.

Be om offert

SÅ MYCKET MERA

BRAIN GAME NYHET!

Lagen skall lösa ett antal uppdrag, bl a problemlösningar, morsekoder
och danssteg, inom en begränsad tid. Den gemensamma kunskapen
alltid är störst så dela med er inom laget för att klara slutprovet!

1½ tim
350,-/p
Minipris 4 900,-

FÅNGARNA PÅ KONFERENSEN
En variant av Fångarna på fortet. Blandade utmaningar väntar lagen när ni
samlar nycklar och tävlar om vem som får nyckeln till skattkistan!

Från 1½ tim
325,-/p
Minipris 4 500,-

BOULE
Alla kan delta och med instruktörens hjälp lär ni er snabbt både taktik och regler. Må bästa lag vinna!

Från 2 tim
Från 200,-/ p

LINSLUSEN
Tips och tricks från fotocoachen om hur du väljer motiv. Praktiska
övningar för både kamera och mobil. Avslutas med rolig tävling.

1 — 3 timmar
Be om offert

HINDÅS STORY TELLING
Följ med på en historisk promenad i vår vackra omgivning. Nutid blandas med
dåtid och vår guide lotsar er fram i ett behagligt tempo.

1 ½ tim. Max 10 pers
1 500,-

SKYTTEFEMKAMP
Testa din precision i grenarna bågskytte, luftgevär, blåsrör, slangbella och
några precisionsgrenar.
HJORTVIKEN QUIZ
Kul frågesport med varierande teman. Dela upp er i lag och gnugga
geniknölarna.
LERDUVESKYTTE
På riktig bana under ledning av behörig instruktör.
KAMPEN OM KLOCKAN
Ni möts lagvis i dueller vid ett antal stationer. Klara så många utmaningar som
möjligt under en minut. Vem håller sina nerver bäst i styr?
PÅ RÄTT SPÅR
Ungefär som TV:s På Spåret — utmaningen är att komma på vart vi är på väg.
Lagandan är viktig då man ska svara på frågor om vårt resmål.
TILL LÅNS
Bastu med relax, biljard, dart, gitarr, cyklar, elljusspår, skidspår, fotboll, kubb...

Från 350,-/p
Minipris 4 500,1 800,- +95,-/p
(inkl. förfriskning)
Be om offert
1 tim
325,-/p
Minipris 4 900,2 tim
350,-/p
Minipris 4 900,Fritt för våra gäster

