Gruppaktiviteter 2019
Dryckesprovningar
Vin-& glasprovning

Upplev de unika druvdesignade kuporna från Riedel. Här provar vi fem olika
viner i druvanpassade kupor. Upplev skillnaden och vad som händer med både
smak och doft. Priser: 1-10 personer: 3840:-|grupp
11-18 personer: 344:- |person
19-35 personer: 300:- |person

Afterwork på spa

En skön och avkopplande spaupplevelse efter mötet. tillsammans med
kollegorna. Var och en får fotbad och fotpeeling att göra själv, handinpackning
samt 10 minuters nackmassage av spaterapeut.
Tid: ca 1 timme. Pris: 300:- | person (4-20 personer samtidigt)
Mattips! Boka på Charkbrickan ”Lillbonden eller Storbonden” samt öl, vin eller
alkoholfri must.

Tema Spanien

Här provar vi dom mest typiska druvorna och dess olika stilar samt dom mer
okända druvorna. Priser: 1-10 personer: 3840:-|grupp
11-18 personer: 344:- |person
19-35 personer: 300:- |person

Samma druva, olika länder

Här provar vi samma druva fast från olika länder. Det är stor skillnad på
druvorna beroende på från vilket land dom kommer ifrån. Samma druva kan
också ha olika namn beroende på land. Priser: 1-10 personer: 3840:-|grupp
11-18 personer: 344:- |person
19-35 personer: 300:- |person

Champagne/Mousserande vin

Här provar vi olika stilar av Champagne samt smyger in mousserande vin. Kan ni
känna skillnaden? Priser: 1-10 personer: 4640:-|grupp
11-18 personer: 424:- |person
19-35 personer: 380:- |person

Vildmarkstur i båt på Färnas vattenvägar

En båttur där du har du stora chanser att få se bäver men även lom, häger,
fiskgjuse, knipa, tranor och andra fågelarter. Ibland stöter vi även på älg och
andra däggdjur. Guide, flytväst, kikare och fika (kaffe/te och mjuk kaka från
Färna köket samt Färnas svartvinbärsdryck ) ingår.
Tid: 2,5-3 timmar Pris: 713:- | person. Min 4 och max 9 personer per tur.
Klädsel: Varma och oömma kläder.
Bokningsbart: Maj – oktober

Yxkastning- 2 timmars workshop

En av Sveriges ledande Bushcraftinstruktörer Jonas ”Vildmark” Landolsi
berättar om den svenska yxan och dess historia samt säker hantering
och olika kasttekniker. En rolig aktivitet samtidigt som ni får kunskap
om yxan som en historisk och kulturell skatt.
Pris: 3 500 kr (upp till 6 personer).

Mustprovning

Guidad provning av sex utvalda sortrena ofiltrerade ekologiska äppelmuster från
Köpings Musteri och Äppelgårdar. Kul information om äpplen, musttillverkning
och om bakgrunden till Köpings Musteri och Bergs Äppelgård. Alla får varsin
favoritmust att ta med hem.Liten delikatesstallrik med ost och hårt bröd ingår.
Tid: 1,5-2 timmar. Prisexempel: 10 personer, 314:- |person

Cider- & mustprovning

Guidad provning av fyra utvalda sortrena ofiltrerade ekologiska äppelmuster
och fyra hantverkscidrar från Köpings Musteri och Äppelgårdar. Kul information
om äpplen, must- och cidertillverkning och om bakgrunden till Köpings Musteri
och Bergs Äppelgård. Alla får varsin favoritmust att ta med hem.
Liten delikatesstallrik med ost och hårt bröd ingår.
Tid: 1,5-2 timmar. Prisexempel: 10 personer, 344:- |person

Mustprovning som smakfull paus under mötet

Piggar upp och ger er ny energi genom att låta hjärnan fokusera på sensorik.
Snabb och kul guidad provning av fyra sorters must som avslutas med en rolig
gissningstävling. Vilken är den omärkta musten av de fyra ni provat? De som
gissar rätt får en flaska must.
Tid: ca 45 minuter. Prisexempel: 2 300:- |10 personer

Lerduveskytte

Prova på att skjuta lerduva med hagelgevär. Ingen tidigare erfarenhet
av skytte krävs. Övningen inleds med en enkel vapeninstruktion, med
anläggning, sikte, avtryckningsteknik och säkerhetsföreskrifter. Denna
aktivitet rekommenderas för 5-10 personer.
Tid: 1-1,5 timme Pris: Startavgift 550:-, 385:-| person inkl. kaffe
Klädsel: Oömma kläder och fotriktiga skor
Bokningsbart: Året om.

Bushcraft & Överlevnad

Passet inleds med ett samtal om bushcraft och överlevnad, definitionen av de båda samt användbara fakta. Därefter diskuteras eldens
betydelse, historia och olika tändtekniker, följt av praktiska övningar i
att göra upp eld. Som deltagare får ni lära er grunderna i att använda
eldverktygen eldstål och kniv.
2 timmars workshop
Pris: 350:-|person. Minimiavgift 5 250:-, beräknat på 15 deltagare.
4 timmars workshop
Workshopen avslutas med en genomgång av effektiva täljtekniker med
kniv, yxa och såg som möjliggör säker och inspirerande fältmässig slöjd.
Ni får möjlighet att påbörja era egna alster täljt ur ett stycke färskt
träämne.
Pris: 600:-|person. Minimiavgift 9 000:-, beräknat på 15 deltagare.

Vargvandring i Färnaskogen

I skogarna kring Färna lever en vargfamilj. Nu har ni chansen att följa med en
vargspårare ut på en uppfriskande skogsvandring för att lära er mer om dessa
omtalade djur. Passa på att lära er mer om Sveriges mest omtalade vilda djur,
samspelet med människan och de de andra djuren i skogen. Guiderna från
WildSweden har följt vargarna i området i mer än 10 år och berättar gärna om
spännande möten och magiska ylnätter.
Självklart tänder vi en eld, kokar kaffe och fikar. Tiden går fort i skogen och det
finns mycket att se, känna och upptäcka.
Pris: Startavgift 3500:- samt 450:-|person.
Tidsåtgång: 2-4 timmar beroende på hur mycket tid ni har, dag eller kväll
Klädsel: Varma, oömma kläder och skor lämpliga för skogsturer.

Vernissagemålning

Detta är en stillsam och kul aktivitet där deltagarna målar med akrylfärg på linnedukar. Man målar enskilt eller i lag. Motivet är oftast knutet till ett visst tema tex. Företagets vision för framtiden, ett speciellt
projekt eller en känsla. Efter målningen avslutar man med en utställning där alla lag får berätta om sina tavlor. 3-5 personer i varje lag.
Max 40 personer.
Tid: 2 timmar Pris: 350:- | person vid lag, eget staffli 410:- |person

Lukt- och smakpromenad

En rolig och spännande aktivitet där ni ska gissa ämnet, kryddan mm
vid olika stationer med hjälp av lukten.
Tid: ca 1,5 timme Pris: 395:- |person.

Teambuilding/Samarbetsövningar
Lokala uppdraget

Här har vi gjort ett unikt uppdrag där vi blandar in uppgifter om vår
anläggning, platser, historia och lite andra kuriosa. Man får även lösa
klurigheter, tillverka saker och göra arbetsmoment. En del saker ska
förevigas med kamera.
Tid: 1-2 timmar Pris: 400:- |person. Klädsel: Oömma kläder

Kluret

En lagkamp där alla kan vara med och som lockar till funderingar och
glada skratt. Kampen består av 7 olika stationer med varierande
klurigheter.
Tid: 1,5 timme Pris: 350:- |person. Klädsel: oömma kläder

Herrgårdskampen

Lagkamp med 6 stationer av samarbetskaraktär.
Ett annorlunda höjdhopp,
stuprörsslalom, jättelabyrintspel mm. Alla grenar bygger på att laget
samarbetar och är gjorda så att alla kan vara med. 6-10 personer i varje
lag. 2 lag som tävlar mot varandra.
Tid: 1-1,5 timme Pris: 365:- |person.
Klädsel: Oömma kläder

Flottbygge

Gruppen delas in i lag och skall tillsammans skapa en flotte stabil nog
att sjösättas. Deltagarna möts sedan i en rafflande flottduell. Här krävs
samarbete och uppfinningsrikedom av alla! Teamet med mest stabil
flotte blir minst våt helt enkelt. På Färna Spa står bastun varm och
beredd att ta emot badarna!
Tid: 1-2 timmar Pris: 440:-| person
Klädsel: Oömma kläder, risk för att bli blöt föreligger!
Bokningsbart: Maj – september
Tips! Dryck & tilltugg under tiden. Glöm inte att planera in spatid med
bastu & varma bad efter flottbygget!

Lilla uppdraget

Ni får en digitalkamera per grupp (4-6 personer/grupp) och ett kuvert
med uppgifter.
Uppdraget består i att ni ska med er egen fantasi åskådliggöra olika
motiv och hitta olika givna motiv som ni sedan ska fotografera. Uppgiften kan vara en saga, en högtid, en känd plats, idrott mm. Uppdraget
sker på en viss tid och ska sedan redovisas för de andra grupperna. Kan
genomföras både ute och inne.
Tid: 1-2 timmar Pris: 350:- |person.

Lukt- och smakpromenad

En rolig och spännande aktivitet där ni ska gissa ämnet, kryddan mm
vid olika stationer med hjälp av lukten.
Tid: ca 1,5 timme Pris: 395:- |person.

Med reservation för ändringar i utbud och pris.
Alla priser är exkl. moms. Begär offert om antalet deltagare är färre eller fler än angivet antal.
Välkommen att boka på: Telefon 0222-281 90 eller via bokning@farnaherrgard.se
28 januari 2019
Läs mer på www.farnaherrgard.se

