
Holckenhavn Slot tilbyder en række aktiviteter,  

der fungerer som et anderledes indslag i festen eller som et afbræk  

i det faglige indhold på en konference.

På de følgende sider finder du beskrivelser og priser  

på et udvalg af vores aktiviteter.

Vi har stor ekspertise med planlægning og gennemførelse  

af alle slags aktiviteter, så hvis dit drømmearrangement ikke er nævnt her, 

så kontakt os endelig for en snak om dine muligheder.

Vi glæder os til at underholde Jer.

Venlig hilsen

Holckenhavn Slot
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Rundvisning
Som led i Jeres arrangement arrangerer vi gerne en 
rundvisning, hvor du får mulighed for at høre om slottets 
historie.

Varighed: Fra ½ - 1 time
Pris: Kr. 1.000 for ½ time / Kr. 2.000 for 1 time
Momsfri

Gastronomisk Teambuilding
Gruppen skal selv lave en 3, 4 eller måske en 6-retters
menu sammen med vores kok. Der bliver fart på, men
også tid til et glas rødvin.

Varighed: ved en 3-retters menu
ca. 2 timer + ½ times pause
Pris: 
1-20 personer  Kr. 9.500
20-35 personer  Kr. 17.000
Eller prøv at bage med kokkene Kr. 6.000

Ovenstående priser dækker alene kokkens tid. 
Råvare dækkes over menuprisen.
Alle priser er inkl. moms.

Vinsmagning
Smag 4-5 lækre vine fra udvalgte vindistrikter – vi
modtager også gerne specifikke ønsker på området.

Varighed: Ca. 1 time
Pris: 3 kategorier
1. Kr. 225-250 pr. person
2. Kr. 475-550 pr. person
3. Kr. 1.225-1.525 pr. person
Alle priser er inkl. moms.

Ølsmagning
Indslev Bryggeri er det første hvedeølsbryggeri i
Danmark.
Der fokuseres på fornyelse med respekt for tradition,  
på at udvikle de bedste øltyper samt brygteknikker.  
Med rødder tilbage til 1897 er Indslev Bryggeri på Fyn 
genåbnet som et moderne bryggeri i april 2006. Det er  
ikke længere hvidtøllen, der skummer, men den lifligste 
hvedeøl, der strømmer ud af hanerne.

Minimum 12 personer.

Varighed: Ca. 1 time
Pris: Ca. Kr. 250 pr. person (øl inkluderet)
Alle priser er inkl. moms.
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Fægtning
I samarbejde med en af Danmarks bedste fægtere, bliver 
holdet introduceret til fægtningens ædle kunst.
Deltagerne konkurrerer herefter mod hinanden 2 og 2
- men fægteinstruktøren tager også gerne mod en ud-
fordring. Aktiviteten kan gennemføres både ude og inde 
- eksempelvis i slottets Riddersal.

Varighed: 2 timer
Pris: 
a) 1 instruktør, 1 bane op til 10 personer Kr. 9.375
b) 1 instruktør, 2 baner op til 20 personer Kr. 10.895
c) 2 instruktører, 3 baner op til 30 personer Kr. 15.625
d) 2 instruktører, 4 baner op til 80 personer Kr. 19.495
Alle priser er inkl. moms.

Havkajak sejlads
Prøv kræfter med de ”vilde” vover i den smukke Holcken-
havn Fjord under vejledning af kyndige instruktører. Slap 
af efter en stressende dags arbejde, hvor man kan komme 
helt tæt på den smukke natur og få en dejlig omgang 
motion.

Varighed: Ca. 1 ½ time
Pris: 
1-12 personer (1 instruktør), pr. person  
Minimum 6 personer Kr. 1.375
12-24 personer (2 instruktører), pr. person 
Minimum 18 personer Kr. 1.375
Alle priser er inkl. moms.

Laserlerdueskydning
Anlægget indeholder 5 autentiske haglgeværer, som er 
modificeret og skyder med infrarøde signaler. Det er 
muligt for 5 personer at skyde på samme tid i 4 forskellige 
spil. Aktiviteten kan også gennemføres om aftenen, da 
”duerne” kan blive selvlysende.

Varighed: 1 time
Pris: 
1 time inkl. instruktør for op til 30 personer   Kr. 6.875
1 ekstra time Kr. 2.250
Alle priser er inkl. moms.

Bueskydning
I slotsparken kan arrangeres bueskydning. Aktiviteten
kan gennemføres som en enkeltstående aktivitet eller
som led i en rotation med flere aktiviteter. Slottets
instruktører sørger for grundig instruktion og vejledning.

Varighed: Ca. ½ time
Pris: Fra Kr. 4.375
Alle priser er inkl. moms.

Falkoneropvisning
Falkoneren giver eksempler på falkens kunnen og anatomi. 
Eksempelvis kommer deltagerne til at opleve styrtdyk med 
tæt ved 200 km/t., og udvalgte deltagere kommer helt tæt 
på falken.

Varighed: 1 times opvisning og foredrag
Pris: Fra 9.295
Alle priser er inkl. moms.
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Bumberball fodbold event
Vær med til at skabe sjove og skøre situationer, når I løber 
rundt på banen sammen i en oppustelige Bumber Ball, 
hvor kun jeres ben stikker ud.

Varighed: 1 time
Pris: 
1 time inkl. instruktør for op til 10 personer   Kr. 7.250
For over 10 deltagere Spørg for pris
Alle priser er inkl. moms.

Human Football
Human football er bordfodbold i menneske størrelse.
 
Deltagerne fastgøres til stænger og kan kun bevæge sig 
sidelæns i samarbejde med sidemanden, sådan som man 
kender det fra ”rigtig” bordfodbold.
 
En sjov, udfordrende og ikke mindst underholdende aktivi-
tet, hvor samarbejde er nøgleordet.

Varighed: Ca. 1-2 timer
Pris: 
1 bane op til 12 personer af gangen Kr. 7.995 
1 bane op til 12 personer af gangen  
inkl. instruktør og musikanlæg Kr. 8.775
Alle priser er inkl. moms.

Kaptajn Jespersens Stavgymnastik
Med afsæt i den legendariske danske gymnastik pioner 
Kaptajn Jespersens principper for stavgymnastik, leder 
instruktør Margrethe Neergaard (som er kaptajnens 
barnebarn) deltagerne igennem diverse klassiske øvelser. 
Undervejs bliver det også til en beretning om den motio-
nerende kulturpersonlighed.

Varighed: ½ eller en hel time
Pris:
Varighed en halv time Kr. 5.000 
Varighed en time Kr. 6.250 
Alle priser er inkl. moms.

Bowcombat – Paintball med bue og pil
Kæmp mod hinanden i slotsparken – uden at det gør ondt 
eller giver blå mærker. Bowcombat giver et ordentligt 
adrenalin kick, sved på panden og masser af spænding.

Varighed: 1 time
Pris: 
1 time inkl. instruktør for op til 10 personer   Kr. 6.000
For over 10 deltagere Spørg for pris
Alle priser er inkl. moms.
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“Assistancemelding Røveri”
Den hyggelige frokost eller middag er ved at være over-
stået og pludselig kommer en såret person væltende ind i 
lokalet. Politiet bliver tilkaldt og snart kan sirenerne høres 
i det fjerne...

Det viser sig, at der er sket et røveri i nærheden af slottet 
- og snart bliver I involveret i efterforskningen, som også 
indbefatter opklaringen af et mord! 

2 aktører i skikkelse af en politibetjent og en pengetrans-
portchauffør guider deltagerne rundt på 8 poster fordelt 
på slottets område.

Sværhedsgrad: Middel
Varighed: Ca. 2,5 time inkl. pause
Pris:
1-40 personer  Kr. 18.745
41-80 personer  Kr. 24.995
Alle priser er inkl. moms.

“Drabsafdelingen”
Pludselig ankommer Politiet... Der er sket et mord på  
stedet! Afdøde er en vagt ved navn Arne Nielsen fra  
DG Vagtservice. Under en rundering på stedet har han 
tilsyneladende overrasket en indbrudstyv. Det er kommet 
til håndgemæng og afdøde er blevet skudt.

Alle deltagere kommer til at spille en vigtig rolle i opklarin-
gen - gerningsstedet skal undersøges og retsmedicineren 
skal besøges.

2 aktører i skikkelse af en politibetjent og en retsmediciner 
guider deltagerne rundt på 4 poster fordelt på slottets 
område.

Sværhedsgrad: Middel
Varighed: Ca. 2 timer
Pris:
1-50 personer  Kr. 18.745
51-100 personer  Kr. 24.995
Alle priser er inkl. moms.
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Stomp
Prøv en alternativ workshop – STOMP!
Deltagerne bliver delt op i forskellige grupper, hvor de 
lærer deres egen rytme på hver deres ting (stegepander, 
poser, koste etc.). Til sidst bliver alle samlet og det ender 
ud i en stor rytme med samtlige deltagere.

Stomp kan kaldes for en slags rytmisk teambuilding –
eller rytmisk workout som er med til at frigøre sjov og
positiv energi.

Varighed: Ca. 1 time
Pris: 
0-25 personer Kr. 8.125
25-40 personer Kr. 9.675
40-60 personer Kr. 12.795
60-80 personer Kr. 14.375
80-100 personer Kr. 17.500
Alle priser er inkl. moms.

Zumba
Aerobic med levende musikere er udbredt i store dele af 
Latinamerika. De inciterende rytmer og bevægelser giver 
sved på panden og olie i hofterne. Bryd ud i spontan dans 
eller følg de energiske bevægelser. Musikere og deltagere 
inspirerer hinanden. Det er glæde og energi – sammen 
bringer vi stemningen op i en højere enhed. Det skal være 
sjovt at motionere, alle kan være med, det kræver ingen 
erfaring, instrukserne er differentieret, du vælger de be-
vægelser der passer dig.

Varighed: Ca. 1 time
Pris: Fra Kr. 3.200
(inkl. instruktører)
Alle priser er inkl. moms.
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Skonnerten Fionia
Oplev Holckenhavn Slot, Storebæltsbroen og Fyn fra 
vandsiden på den smukke skonnert Fionia. Det er muligt 
at medbringe en frokostkurv fra vores eget slotskøkken, 
som kan nydes på turen.

Varighed: Min. 3 timer
Pris: 
Op til 40 personer Kr. 17.500
Alle priser er inkl. moms.

Morgensang
Der findes næppe en bedre måde at starte dagen på, 
end at høre et par smukke sange i slottets kirke. Der kan 
udleveres sangblade/ salmebøger, så deltagerne selv kan 
synge med.

Varighed: Ca. 20-30 minutter
Pris: Kr. 5.000
Alle priser er inkl. moms.

Les lanciers
Deltagerne lærer den smukke dans under kyndig 
vejledning fra vores dygtige instruktør fx i vores Dansesal.

Varighed: Fra 1 time
Pris: Kr. 4.995
Alle priser er inkl. moms.

Koncert i kirken
En hyggelig og meget stemningsfuld pre-dinner oplevelse i 
slottets atmosfærefyldte kirkerum.
En samlende og intens måde at starte en fest på.
 
Varighed: 20 minutter
Pris: Kr. 10.000
Alle priser er inkl. moms.
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Skønheds salonen
Forkæl damerne med hjælp til hår eller makeup.
 
Til denne begivenhed forvandler vi ”Vinkælderen” til en 
skønhedssalon, hvor stylisterne fra Tine Balle Hairstudio 
står til rådighed med ideer og hjælp til hår og makeup.
Der kan bookes tid i ”salonen” til styling eller der kan 
laves en workshop, hvor I selv prøver kræfter dette under 
kyndig vejledning fra stylisterne. Tekstændring.

Pris:
5-10 personer (Varighed lidt over en time)
Beregnet min. 30 min pr. person
Inkl. 4 stylister  Kr. 7.495
 
10-15 personer (Varighed ca. 1 ½ time)
Beregnet min. 30 min pr. person
Inkl. 5 stylister  Kr. 8.750
 
15-20 personer (Varighed 2 timer)
Beregnet min. 30 min pr. person
5 stylister  Kr. 9.995

Alle priser er inkl. moms.

Kreativ workshop med naturens elementer
På Holckenhavn eller i den nærliggende natur, kan I 
udfolde Jeres kreativitet. Brug hænderne, mens I nyder 
samværet i forfriskende rammer, lærer noget nyt og har 
det sjovt.

Vælg f.eks. én af følgende workshops:
- Snit en vandrestav
- Byg en drømmefaner
- Lav en lanterne af natur- og genbrugsmaterialer
- Design dit eget visitkort
- Hvordan ser dit nytårsforsæt ud, lavet som skulptur?

Enkelt workshops foregår i stilhed, hvilket kan være 
både befriende, lærerigt, udfordrende og kan give et 
interessant udbytte for gruppen.

Minimum 12 personer. Max 60 personer.

Varighed: Ca. 1½ - 2 timer
Pris: Kr. 475 pr. person (inkl. professionel billedhugger)
Alle priser er inkl. moms.
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