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OPLEVELSER
TILPASSET JER
Holckenhavn Slot tilbyder en række
forskellige 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 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
Aktiviteterne kan gennemføres
på dansk og engelsk.
Priserne er inkl. moms,
såfremt andet ikke er nævnt
ud for den enkelte aktivitet.

PRÆCISION
1 time
Anlægget indeholder 5 autentiske haglgeværer, som er modi
ficeret og skyder med infrarøde signaler. Det er muligt for 5
personer at skyde på samme tid i 4 forskellige spil.

Laserlerdueskydning

1 time inkl. instruktør for op til 30 personer
1 ekstra time

Kr. 6.995
Kr. 2.250

45 min
I slotsparken kan der 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.

Bueskydning

120 personer

Kr. 4.500

Fægtning
2 timer
I samarbejde med en af Danmarks bedste fægtere bliver
holdet introduceret til fægtningens ædle kunst. Deltagerne
konkurrerer herefter mod hinanden to og to, men fægte
instruktøren tager også gerne mod en udfordring. Aktiviteten
kan gennemføres både ude og inde, eksempelvis i slottets
Riddersal.
110 personer
1120 personer
2130 personer
Over 30 personer

Kr. 11.500
Kr. 15.500
Kr. 19.000
Spørg for pris

VINSMAGNING
1 time
Vores vintjener vil præsentere jer for fire forskellige skønne
vine som duftes, smages og diskuteres. Der findes så mange
forskellige dejlige vine fra hele verden – og den samme drue
kan smage vidt forskelligt fra Bourgogne til Napa Valley. Smag
ningerne kan enten være fra et specifikt område i fx Frankrig,
eller den samme drue kan smages fra forskellige lande eller
områder. Vi modtager også gerne specifikke ønsker. Priser pr.
person.

Vine

Chardonnay
Kr. 345
Der smages både fra Sydamerika, Østrig, Frankrig og Italien.
Franske hvidvine
Kr. 395
Der smages både fra Bordeaux, Alsace, Bourgogne og Loire.
Rødvine
Kr. 445
Fire forskellige klassiske rødvine smages op mod hinanden. En
skøn vin fra syd Rhône mod en oversøisk GSM blend samt to
spanske vine på druen Tempranillo fra to forskellige områder.
Bourgogne
Kr. 545
To hvidvine og to rødvine smages op mod hinanden. Den ene
i hver kategori er en Bourgogne Rouge, mens den anden vin,
som smages, ligger et niveau højere. Det giver en unik mulig
hed for at prøve at sammenligne forskellige niveauer af vine.
Piemonte
Kr. 445
Fire typiske rødvine fra området smages. Første vin er på dru
en Dolcetto, den anden på Barbera, mens de to sidste vine er
på druen Nebbiolo fra områderne Barolo og Barbaresco.
Vores version af ”The Paris Tasting” i 1976
Kr. 695
Der smages en Amerikansk Chardonnay op mod en hvid
Bourgogne og en Amerikansk Cabernet Sauvignon op mod
en rødvin fra Bordeaux.

SMAGNING
1 time
Her på Holckenhavn elsker vi bobler, og denne passion vil vi
gerne dele med jer. Smag sammen med vores vintjener fire
mousserende vine fra forskellige områder eller alternativt blot
fra et enkelt – og opdag, hvad de forskellige områder byder på.
Der kan vælges mellem følgende tre pakker.
Priser pr. person.

Mousserende vine

Europæiske bobler
Kr. 345
Prosecco, Cremant d’Bourgogne, Cava og Rosé Franciacorta
Opgradering af europæiske bobler
Cava, Franciacorta, engelske bobler og Champagne

Kr. 475

Champagne
Fire skønne Champagner smages

Kr. 645

1 time
Ginsmagning med 5 forskellige varianter af Gin. Gin smages
rent for at forstå, at forskellige typer smager dybt forskel
ligt. Gin laves i hele verden, men kommer oprindeligt fra
England. Derfor er en af varianterne også en London Dry
Gin. Der smages moderne versioner af gin, som eksperi
menterer med andre smage end de klassiske. Udgangs
punktet er de danske varianter og afslutningsvis smages en
type, som sagtens kan drikkes rent som fx en whiskey.
Pris pr. person
Kr. 445

Gin

1 - 1½ time
Øl findes i mange forskellige og skønne variationer. Gennem
de seneste år er der sket en opblomstring af nye mikrobryg
gerier, og da vi er på Fyn, skal I smage 6 forskellige øl fra
lokale fynske bryggerier. Undervejs fortælles om de forskel
lige typer af øl, og om hvordan de brygges.
Pris pr. person
Kr. 295

Øl

LYT
Rundvisning
½ - 1 time
Som led i jeres arrangement arrangerer vi gerne en rundvis
ning, hvor I får mulighed for at høre slottets historie.
½ time
1 time

Kr. 1.500 (Momsfrit)
Kr. 2.500 (Momsfrit)

Kirkekoncert
20 minutter
En hyggelig og meget stemningsfuld predinner oplevelse i
slottets atmosfærefyldte kirkerum. En samlende og intens
måde at starte en fest på.
Spørg for pris

MURDER MYSTERY
Drabsafdelingen
Ca. 2 timer
Vil I være med til at opklare et fiktivt mord? I sidder midt i
et møde, over kaffen eller ved desserten. Efterforskere fra
Drabsafdelingen stormer ind. Der er sket et mord på stedet
– og liget bliver hurtigt identificeret som Arne Nielsen fra
DG Security. Under sin rundering på stedet har han tilsyne
ladende overrasket en indbrudstyv. De er kommet i hånd
gemæng, og afdøde er blevet skudt.
Alle deltagere kommer til at spille en vigtig rolle i opklarin
gen. I bliver opdelt i hold og roterer fra station til station
for at komme til bunds i hele sagen. Løbende dukker der
oplysninger op, og brikkerne begynder langsomt at falde på
plads. Eller gør de? Alt vi ved er, at intet nødvendigvis syner,
som det tager sig ud ...
140 personer
4180 personer

Kr. 21.500
Kr. 27.500

RYTME
Stomp
Ca. 2 timer
En rytmisk og samlende aktivitet som frigør en sjov og po
sitiv energi. Deltagerne deles op i forskellige grupper, hvor
de lærer at lave deres egen rytme på diverse ting (stege
pander, koste, spande mv.). Til sidst spiller alle deltagerne
sammen og danner én stor rytme.
125 personer
2640 personer
4160 personer
6180 personer
81100 personer

Kr. 8.500
Kr. 9.750
Kr. 12.500
Kr. 14.500
Kr. 17.500

Hip-Hop med instruktør

1 time
Daniel Villadsen har mere end 10 års erfaring i undervisning
af Hiphop og vil guide jer gennem 1 time med sjov, under
holdning, masser af grin og fede moves på dansegulvet.
Op til 50 personer

Kr. 4.000

OPLEV NATUREN
Badetur til stranden
30 minutter
Af sti afsted i Holckenhavns jagtvogn til en frisk dukkert i
Storebælt. 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”. Kørsel i
jagtvogn sker på eget ansvar.
130 personer
Drikkevarer afregnes pr. forbrug

Kr. 2.000

Jagtvognstur til skov og landbrug

1 ¼ time
Oplev og hør om Holckenhavns skove og økologiske land
brug, mens I kører afsted på små stier i vores jagtvogn med
Storebælt som baggrund. Godsområdet er på i alt 950 hek
tarer, hvor I blandt andet vil få indsigt i vores biodiversitets
projekter og høre om livstræer og urørt skov. Turen gennem
føres af ejer Dennis Hou Holck. Kørsel i jagtvogn sker på eget
ansvar.
120 personer
Drikkevarer afregnes pr. forbrug

Kr. 4.500

VI GLÆDER OS TIL
AT BYDE JER VELKOMMEN
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