Aktiviteter
2020

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.
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Venlig hilsen
Holckenhavn Slot
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Se & Smag
Rundvisning

Vinsmagning

Varighed: Fra ½ - 1 time
Pris:
½ time
1 time

Varighed: Ca. 1 time
Pris: 3 kategorier
Kategori 1, pr. person
Kategori 2, pr. person
Kategori 3, pr. person

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

Kr. 1.000
Kr. 2.000

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

Momsfri

Alle priser er inkl. moms.

Gastronomisk Teambuilding

Ølsmagning

Gruppen skal selv forberede en 3, 4 eller måske en
6-rettersmenu 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:
1-18 personer
Eller prøv at bage med kokkene
Ovenstående priser dækker alene kokkens tid.
Råvare dækkes over menuprisen.
Alle priser er inkl. moms.

Kr. 9.500
Kr. 6.000

Kr. 225-250
Kr. 475-550
Kr. 1.225-1.525

Kerteminde Bryghus er et gårdbryggeri beliggende i
den lille hyggelige landsby Bregnør, få kilometer fra
Kerteminde i retning mod Hindsholm.
Bryggeriet er indrettet i gårdens tidligere hestestald. Der
er tillige indrettet et stemningsfyldt lokale, hvor gæster til
rundvisning får smagsprøver på den håndbryggede øl.
Minimum 15 personer.
Varighed: Ca. 1½ - 2 timer
Pris: pr. person
Inklusiv smagsprøver
Eksklusivt transport til og fra bryggeriet
Alle priser er inkl. moms.
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Kr. 195

Præcision & Balance
Havkajak sejlads

Laserlerdueskydning

Varighed: Ca. 1 ½ time
Pris:
6-8 personer (Minimum 6 personer)
For ekstra personer
12-14 personer (Minimum 12 personer)

Varighed: 1 time
Pris:
1 time inkl. instruktør for op til 30 personer
1 ekstra time

Prøv kræfter med de ”vilde” vover i den smukke Holckenhavn 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.

Kr. 9.325
Kr. 945
Kr. 13.975

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.

Kr. 6.995
Kr. 2.250

Alle priser er inkl. moms.

Alle priser er inkl. moms.

Bueskydning

SUB Board ved Storebælt

Nyd kysten langs Storebælt på SUB med kyndig vejledning
fra vores instruktør.

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. 1 ½ time
Pris:
Op til 8 personer
Minimum 6 personer

Varighed: Ca. ½ time
Pris:

Kr. 8.595

Alle priser er inkl. moms.

Alle priser er inkl. moms.
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Fra Kr. 4.375

Præcision & Teamwork
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
udfordring. Aktiviteten kan gennemføres både ude og
inde - eksempelvis i slottets Riddersal.
Varighed: 2 timer
Pris:
a) 1 instruktør, 1 bane op til 10 personer
b) 1 instruktør, 2 baner op til 20 personer
c) 2 instruktører, 3 baner op til 30 personer
d) 2 instruktører, 4 baner op til 80 personer
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
aktivitet, hvor samarbejde er nøgleordet.

Kr. 9.375
Kr. 10.895
Kr. 15.625
Kr. 19.495

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

Murder Mystery
“Assistancemelding Røveri”

Den hyggelige frokost eller middag er ved at være overstået 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 pengetransportchauffør guider deltagerne rundt på 8 poster fordelt
på slottets område.
Sværhedsgrad: Middel
Varighed: Ca. 2 ½ time inkl. pause
Pris:
1-40 personer
41-80 personer
Alle priser er inkl. moms.

Kr. 18.745
Kr. 24.995

“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 opklaringen - 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
51-100 personer
Alle priser er inkl. moms.
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Kr. 18.745
Kr. 24.995

Rytme & Bevægelse
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
25-40 personer
40-60 personer
60-80 personer
80-100 personer
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 motionerende kulturpersonlighed.
Varighed: Fra ½ - 1 time
Pris:
½ time
1 time

Kr. 5.000
Kr. 6.250

Alle priser er inkl. moms.

Kr. 8.125
Kr. 9.675
Kr. 12.795
Kr. 14.375
Kr. 17.500

Hip-Hop workshop med instruktør
Daniel Villadsen

Daniel har mere end 10 års erfaring i undervisning af
Hip-hop og vil guide Jer gennem 1 ½ time med sjov,
underholdning, masser af grin og fede moves på
dansegulvet.
Varighed: Ca. 1 ½ time
Pris:
Op til 50 personer
Alle priser er inkl. moms.
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Kr. 3.500

Fællesoplevelser
Masterpiece – Når teambuilding er kunst

Der vælges et billede, som efterfølgende deles, så det
passer med det ønskede antal grupper. Hver gruppe
skal levere hver deres del af billedet. Deltagerne får kun
udleveret deres del af billedet som print på et A4 papir.
Nu begynder arbejdet med at skalere motivet op til den
faktiske størrelse. Samtidig pågår der en livlig kommunikation grupperne imellem. Det er ikke nok kun at lykkedes
som enkelt gruppe –nej alle billedbidrag skal fungere for
til sidst at kunne samle ”The Masterpiece”.
Varighed: Ca. 2-4 timer
Pris:
12-20 personer
20-35 personer
36 og derover, pr. person

Kr. 22.500
Kr. 22.500
Kr. 675

Alle priser er inkl. moms.

Morgensang

One Bridge for All

En stærk og altid populær teambuilding øvelse, som fungerer perfekt til større grupper. Deltagerne skal konstruere
en brokonstruktion ud fra nogle givne rammer, der præsenteres af speakeren inden aktivitetsstart.
Opsætning: Hold af 3 til 5 personer, her i blandt en
”arkitekt” og en ”byggeleder”.
Ide:Deltagerne udfordres på deres evne til at udtænke en
konstruktion på det teoretiske plan for efterfølgende, at
skulle udføre den i praksis. Deltagerne skal også vise evne
til at korrigere under vejs i forløbet. Endelig skal gruppernes bidrag til sidst indgå i en samlet brokonstruktion. Her
er der fokus på at være en del af en større organisation og
at ”mit” bidrag rent faktisk har betydning for andre kollegaers hverdag og organisationens samlede performance.
Varighed: Ca. 1-3 timer
Pris:
12-20 personer
20-35 personer
36 og derover, pr. person

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.

Alle priser er inkl. moms.

Varighed: Ca. 20-30 minutter
Pris:

Badetur til stranden

Kr. 5.000

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:

På forespørgsel

Kr. 15.000
Kr. 18.000
Kr. 525

Af sti afsted til en frisk dukkert i Storebælt i Holckenhavns
jagvogn. Vi medbringer kurv med håndklæder og måske
en ”lille skarp”.
Arrangementet er naturligvis også muligt om vinteren hvis
man vil opleve det ægte ”kolde gys”.
Varighed: 30 minutter
Pris:
Drikkevarer pr. forbrug
Alle priser er inkl. moms.
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Kr. 1.5000

Forkælelse
Skønheds salonen

Forkæl kvinderne 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 med dette under
kyndig vejledning fra stylisterne.
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.

Aktiviteter - 2020-03

Holckenhavn Slot · Holckenhavn 1 ∙ 5800 Nyborg · Tlf: +45 6531 3105 ∙ info@holckenhavn.dk ∙ www.holckenhavn.dk

