VINGÅRDENS AKTIVITETER
VINGÅRDENS VINPROVNING
Följ med på en tur genom Flädie Mat & Vingårds terroir och fördjupa er
i den filosofi som ligger till grund för vår vinodling och produktion. Ni provar
fyra olika viner från vår egen vingård under vägledning av vår sommelier.
Minsta antal: 10 personer
Tid: 75 minuter
Pris: 345 kr / person

MINGEL MED VINPROVNING
Mingla samtidigt som vår sommelier presenterar två utvalda
viner - ett lättsamt och avspänt sätt att inleda kvällen på.
Minsta antal: 10 personer
Tid: 60 minuter
Pris: 265 kr / person inklusive dryck

GUIDNING I VINGÅRD
OCH VINPRODUKTION
Boka en guidning i vår vingård och vinproduktion. Under rundturen går vi
ut i vingården och pratar om tillväxt, ogräsbekämpning, beskärning och skörd.
När vi sedan fortsätter in i vineriet berättar vi om vår vinproduktion, och ni står
mitt bland vinerna som jäser i tankar och på ekfat.
Minsta antal: 10 personer
Tid: 30-45 minuter
Pris: 135 kr/person

AKTIVITETER VIA

SAMARBETSPARTNERS
DA VINCI´S BOX

Dessa
aktiviteter leds
av en extern
leverantör och
bokas på
förfrågan!

Ett utvecklingsverktyg för gruppdynamik i escape room-format. I en nervkittlande kamp mot klockan
utmanas teamen i Da Vincis Box att öppna ett kassaskåp innan tiden är ute. Varje team får en egen låst box som
innehåller ytterligare fem låsta lådor där de skall lösa gåtor och knäcka koder för att komma närmare målet, att hitta den
slutgiltiga koden till kassaskåpet. Problemlösning, kommunikation, kreativitet och logiskt tänkande ställs på prov. Gruppens olika
kompetenser och samarbetsförmåga är en förutsättning att lösa uppgiften. Enda sättet att öppna boxen är att tänka utanför den.
Minsta antal: 10 personer
Tid: 1-1,5 timme
Pris: 590 kr / person

URSPÅRAT
Känner ni igen vägarna, naturen eller kan ledtrådarna få er att gissa plats... Vi inspireras av det klassiska TV programmet som
sänds sedan 1987 och är omåttligt populärt. Det gäller för teamen att gissa vart vi är på väg och desto tidigare man svarar desto
fler poäng tjänar man. Frågor relaterade till platserna kommer att få besvaras men andra bonusfrågor kan dyka upp...
Minsta antal: 10 personer
Tid: 1-1,5 timmar
Pris: 637 kr / person

ROCKET SCIENCE
I Rocket Science ska teamen bygga en vattenraket som skickar upp ett ägg 30 m upp i luften där utmaningen är att ägget är helt
när det landar. Deltagarna skall med begränsat material dels konstruera en fungerande raket, dels bygga en anordnng som skyddar
ägget från att gå sönder. I den dramatiska avslutningen får lagens konstruktioner bekänna färg. Rocket Science är en fantastiskt rolig
teamövning för stora och små grupper där kreativiteten står i centrum när ni utvecklar kommunikation och gruppdynamik. Ett underhållande sätt att lära känna varandras kunskaper och egenskaper.
Minsta antal: 10 personer
Tid: 1,5 timme
Pris: 590 kr / person

MORDMYSTERIUM
Alla är misstänkta – en är skyldig. Upplev en kväll i sann deckaranda samtidigt som ni njuter av en trerätters middag.
Alla deltagare får en egen karaktär med sina egna ledtrådar och egna uppdrag som ska utföras under middagen. Under kvällen
pågår ständigt nya utspel med utpressning, förtal, köp och handel. Det gäller att ta reda på så mycket information som möjligt för
att kunna lista ut vem mördaren är. Middagen blir garanterat en succé med många skratt. Middag tillkommer.
Minsta antal: 10 personer
Tid: 3 timmar
Pris: 370 kr / person

BÄSTA MÄSTARE - UTMANING FÖR BÅDE MUSKLER & HJÄRNA
I denna spännande och roliga tävling som äger rum i strandmiljö, duellerar ni lagvis mot varandra i olika fysiska och psykiska
utmaningar. Här mäts styrkor och svagheter i allt från rörstafett och jägarvila till olika tankenötter och minnesövningar. Slutligen
ställs finalisterna inför en spännande nattduell. Vinnarna får den åtråvärda titeln Bästa Mästare.
Bästa Mästare, en tävling där deltagarna sätts på prov i laganda, uthållighet och strategi.
Minsta antal: 12 personer
Tid: 1-2 timmar
Pris: 662 kr / person

SJUNG DIG LYCKLIG
Ta med dina kollegor på ett musikaliskt äventyr –
inga sångkunskaper krävs. Tillsammans med Angelica Alm,
känd från musikprogram i TV, kan du boka in ett garanterat
annorlunda och minnesvärt inslag i er konferens. Ni tar er
mod tillsammans och släpper loss stämmorna under
Angelicas instruktioner och glädjespridande musik.
Minsta antal: 15 personer
Tid: 2 timmar
Pris: 625 kr / person

YOGA SLOW
Aktiviteteten leds av Linda Sjöholm, ägare av Highersence
Sweden och Hot Yoga Studio i Lomma. Yoga Slow är en yogaform
med ett upplägg där mjuka men ändå aktiva rörelser för kroppen,
med fokus på axlar, rygg och nacke, kombineras med en skön
djupavslappning och guidad avslutande meditation. Linda brukar
prata under klassens gång om vad yoga är, men även väva in och
vända det till det ”tema” eller ”budskap” företaget önskar ska landa
i deltagarna. Ett tema kan t ex vara ”flexibilitet i förändringstider”
vilket passar fint att åskådliggöra genom yogaövningar.
Minsta antal: 12 personer
Tid: 1–1,5 timme
Från: 690 kr / person

SEGWAY LOMMA
Med Start vid Blå caféet via Lomma centrum tar instruktören
er till hamnen, ut på piren och tillbaka via havet. Innan avresa
får ni en upplärning så att alla i sällskapet känner sig trygga.
Antal: 6–25 personer
Tid: 60-80 minuter inklusive upplärning
Pris: 360 kr / person
Transport till och från Lomma ingår inte i priset.

MAGISK WORKSHOP – LÄR
DIG TROLLA SOM PROFFSEN!
Nu har du och dina kolleger chansen att träda in i kortkonsternas
magiska värld – och bli en del av den! Flerfaldigt prisbelönta
trollkarlen, Fredrik Ahlbertz, delar under en timme med sig av sina
allra bästa hemligheter. Låt er förundras och ta sedan med er era
nya färdigheter för att förbluffa vänner, kollegor och familj. Workshopen inleds med en close-up show av Fredrik och därefter leder
han er i en hands-on session där teamet delas in i mindre grupper.
Minsta antal: 10 personer
Tid: 1 timme
Pris: 455 kr / person

