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Holckenhavn Slot 琀椀lbyder en række 
forskellige ak琀椀viteter, der fungerer 

som et a昀戀ræk i det faglige 
indhold på en konference eller som 

et anderledes indslag i festen.

På de følgende sider 昀椀nder du 
beskrivelser og priser på vores ak琀椀viteter.

Vi har stor eksper琀椀se med planlægning og 
gennemførelse af alle slags ak琀椀viteter, 

så hvis dit drømmearrangement 
ikke er nævnt her, så kontakt os endelig 

for en snak om dine muligheder

Ak琀椀viteterne kan gennemføres 
på dansk og engelsk.

Priserne er inkl. moms, 
såfremt andet ikke er nævnt 
ud for den enkelte ak琀椀vitet.

OPLEVELSER 
TILPASSET JER



Laserlerdueskydning  1 琀椀me
Anlægget indeholder 5 auten琀椀ske haglgeværer, som er  modi
昀椀ceret og skyder med infrarøde signaler. Det er muligt for 5 
personer at skyde på samme 琀椀d i 4 forskellige spil. 

1 time inkl. instruktør for op til 30 personer Kr.  7.195
1 ekstra 琀椀me  Kr. 3.000

Bueskydning 45 min
I slotsparken kan der arrangeres bueskydning. Ak琀椀viteten 
kan gennemføres som en enkeltstående ak琀椀vitet eller som 
led i en rota琀椀on med 昀氀ere ak琀椀viteter. Slo琀琀ets instruktører 
sørger for grundig instruk琀椀on og vejledning.

120 personer Kr. 4.500

Fægtning 2 琀椀mer
I samarbejde med en af Danmarks bedste fægtere bliver 
holdet introduceret 琀椀l fægtningens ædle kunst. Deltagerne 
konkurrerer here昀琀er mod hinanden to og to, men fægte
instruktøren tager også gerne mod en udfordring. Ak琀椀viteten 
kan gennemføres både ude og inde, eksempelvis i slo琀琀ets 
Riddersal.

110 personer Kr. 11.500
1120 personer Kr. 15.500
2130 personer Kr. 19.000
Over 30 personer Spørg for pris

PRÆCISION



Vine 1 琀椀me
Vores vintjener vil præsentere jer for 昀椀re forskellige skønne 
vine som du昀琀es, smages og diskuteres. Der 昀椀ndes så mange 
forskellige dejlige vine fra hele verden – og den samme drue
kan smage vidt forskelligt fra Bourgogne 琀椀l Napa Valley. Smag
ningerne kan enten være fra et speci昀椀kt område i fx Frankrig, 
eller den samme drue kan smages fra forskellige lande eller 
områder. Vi modtager også gerne speci昀椀kke ønsker. 
Priser pr. person.

Chardonnay Kr. 395
Der smages vine lavet på druen Chardonnay fra forskellige 
områder i verden, for at vise hvor forskellige vine der kan pro
duceres fra denne fantas琀椀ske drue.
 
Franske hvidvine Kr. 445
Der smages hvidvine fra forskellige franske klassiske områder.
 
Rødvine Kr. 495 
Fire forskellige klassiske rødvine smages op mod hinanden. 
Det kunne fx være to vine lavet på samme drueblend, men fra 
forskellige områder.
 
Bourgogne Kr. 645
To hvidvine og to rødvine smages op mod hinanden. Den ene
i hver kategori er en Bourgogne Blanc el. Rouge, mens den an
den vin, som smages, ligger et niveau højere. Det giver en unik 
mulighed for at prøve at sammenligne forskellige niveauer af 
vine.
 
Piemonte Kr. 495
Fire typiske vine fra området Piemonte i nordvest Italien sma
ges. Der afslu琀琀es med enten en Barolo eller Barbaresco.
 
Vores version af ”The Paris Tas琀椀ng” i 1976 Kr. 745
Der smages en Amerikansk Chardonnay op mod en hvid 
Bourgogne og en Amerikansk Cabernet Sauvignon op mod 
en rødvin fra Bordeaux.

VINSMAGNING



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

Europæiske bobler Kr. 395
Der smages bobler fra forskellige områder i Europa. 

Opgradering af europæiske bobler Kr. 525
Her afslu琀琀es smagningen med en dejlig Champagne, 琀椀l at 
smage op imod de andre Europæiske mousserende vine. 

Champagne Kr. 695
Fire skønne Champagner smages

 

Gin 1 琀椀me
Ginsmagning med 5 forskellige varianter af Gin. Gin smages 
rent for at forstå, at forskellige typer smager dybt forskelligt. 
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 eksperimenterer med 
andre smage end de klassiske. Udgangspunktet er de danske 
varianter og afslutningsvis smages en type, som sagtens kan 
drikkes rent som fx en whiskey. Kr. 495

Øl  1 - 1½ 琀椀me
Øl 昀椀ndes i mange forskellige og skønne varia琀椀oner. 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. 345

SMAGNING



LYT

Rundvisning ½ - 1 琀椀me
Som led i jeres arrangement arrangerer vi gerne en rundvis
ning, hvor I får mulighed for at høre slo琀琀ets historie. 

½ 琀椀me  Kr. 1.500 (Momsfrit)
1 琀椀me Kr. 2.500 (Momsfrit)

Kirkekoncert 20 minu琀琀er
En hyggelig og meget stemningsfuld predinner oplevelse i 
slo琀琀ets atmosfærefyldte kirkerum. En samlende og intens 
måde at starte en fest på.
 Spørg for pris



EFTERFORSKNING

Drabsafdelingen – mord på slo琀琀et Ca. 2 琀椀mer
Under jeres ophold på slo琀琀et sker der pludselig et mord. 
Afdøde er Arne Nielsen fra DG Security. Under sin rundering 
på slo琀琀et har han 琀椀lsyneladende overrasket en person, der 
helst ikke ville opdages ... Alle deltagere kommer 琀椀l at spille 
en vig琀椀g rolle i opklaringen af sagen. I bliver inddelt i hold 
og roterer fra sta琀椀on 琀椀l sta琀椀on rundt på slo琀琀et for at komme 
琀椀l bunds i hele sagen. I besøger gerningsstedet, taler med 
retsmedicineren m.m. Men husk ... Intet er nødvendigvis, 
som det tager sig ud ved første øjekast ...

140 personer (dansk eller engelsk) Kr. 21.500
4180 personer (dansk eller engelsk) Kr. 28.500 

The Bank Job  Ca. 1½-2 琀椀mer
Jeres møde a昀戀rydes pludseligt af en e昀琀erforsker, der har 
brug for hjælp 琀椀l opklaringen af et røveri, der er begået mod 
en bank i nærheden. Snart sidder I begravet i spor og beviser, 
der peger i vidt forskellige retninger. Løbende bliver I præ
senteret for visuelle spor på forskellig vis. F.eks. transmi琀琀erer 
kriminalteknikeren LIVE fra bankboksen og tager jer ak琀椀vt 
med i ransagningen af en af de mistænktes lejligheder. 

120 personer (dansk eller engelsk) Kr. 14.500
2140 personer (dansk eller engelsk) Kr. 18.900
4160 personer (dansk eller engelsk) Kr. 22.900

Assistancemelding Drab Ca. 2-2¼琀椀mer
Her hjælper I med e昀琀erforskningen af en ellers henlagt mord
sag. Måske kan I løse sagen og binde de mange informa琀椀oner 
sammen – i samarbejde med vores e昀琀erforsker. Spillet fun
gerer særligt godt som samarbejdsøvelse, da sagen kun kan 
opklares hvis alle samarbejder og kommunikerer undervejs i 
e昀琀erforskningen. 

130 personer (dansk eller engelsk) Kr. 14.500
3160 personer (dansk eller engelsk) Kr. 28.900



DIALOGSPIL

VIRTUELT SPIL

Dilemma Fra 1-4 琀椀mer e昀琀er ønske
DILEMMA er et dialogspil, der gør brug af det, man kalder 
for kogni琀椀v adfærdstræning. Netop fordi vi har talt om det 
– og afstemt med vores kultur og værdier, og bragt både 
vores prak琀椀ske erfaring og fantasi i spil – klarer vi meget let
tere en situa琀椀on, når den sker i det virkelige liv. I DILEMMA 
gør vi brug af 昀氀ere spilelementer, så alt foregår i et “ufar
ligt” miljø med plads 琀椀l forskellige holdninger. Vi 琀椀lpasser 
spillet speci昀椀kt 琀椀l jeres arrangement e昀琀er anledning, øn
sket udby琀琀e, varighed m.m. Kan laves både som fysisk og 
virtuelt spil.

 Virtuelt Fysisk
120 personer (dansk eller engelsk) Kr.   9.900 Kr. 12.900
2130 personer (dansk eller engelsk) Kr. 12.250 Kr. 18.900
3140 personer (dansk eller engelsk) Kr. 14.500 Kr. 24.500

The Game Show  Ca. ½-1½ 琀椀me
The Game Show er et sjovt og underholdende quizspil, hvor 
deltagerne konkurrerer på viden og hur琀椀ghed. En veloplagt 
quizvært styrer slagets gang fra en ekstern kulisse via video
link. Spørgsmålene 琀椀lpasses e昀琀er formålet med ak琀椀viteten og 
deltagernes baggrund. The Game Show kan således bruges 
som ren og skær underholdning eller som et indslag, hvor de 
underholdende elementer kombineres med 琀椀lpassede spørgs
mål om virksomhedens historie, produkter, værdier, kollegaer 
eller andre relevante faglige emner.

120 personer (dansk eller engelsk) Kr. 5.700
2130 personer (dansk eller engelsk) Kr. 7.900
3140 personer (dansk eller engelsk) Kr. 9.900
  



KROPPEN

Dynamisk Yoga Ca. 1-1½ 琀椀me
Her bliver du guidet igennem skønne øvelser udvalgt fra 
昀氀ere forskellige yogas琀椀larter. Vi vil have fokus på energi og 
styrke, men også ro og balance. Med stor sandsynlighed vil 
du under og e昀琀er 琀椀men føle dig mere energifyldt og stærk 
samt opleve, at dit sind og nervesystem er mere roligt og 
fredfyldt. Yogaøvelserne kombineres og sammensæ琀琀es 
琀椀l et langt dynamisk 昀氀ow, hvor du trygt kan lade dig blive 
guidet og ført igennem hele 琀椀men. Der vil afslutningsvis 
være en afspænding. Alle kan deltage. 

Pilates og bindevævsmobilisering  Ca. 1-1½ 琀椀me
En fantas琀椀sk kombina琀椀on af Pilates (styrke/stabilitet) med 
Fascia Release (bindevævsmobilisering) og bevidst brug af 
åndedræ琀琀et for at op琀椀mere øvelserne. Et u昀氀eksibelt binde
væv og muskelspændinger kan gøre det udfordrende at be
væge sig frit, let og evt. uden smerter. Desuden kan det hin
dre udny琀琀else af musklernes og bindevævets fulde power.
Vi bruger primært egen krop evt. kombineret med bolde, 
foamrollere, puder m.m. 琀椀l at variere mulighederne.

Fysio Flow  Ca. 1 琀椀me
Fysio Flow er en meget behagelig træningsform, som ak琀椀ve
rer kroppens ro og hvilesystem samt påvirker den samlede 
bevægelighed. Fra inderst inde, knogler og organer, 琀椀l yderst 
i huden ligger mange lag fascier samt i overgangene mellem 
dem. Vi træner og smidiggør fasciesystemet, og s琀椀mulerer 
gliddet mellem de forskellige lag, således du oplever færre 
smerter og forbedret bevægefrihed. Ved inak琀椀vitet, stress, 
aldring, overbelastning, s琀椀llesiddende arbejde m.m. nedsæt
tes gliddet mellem fascierne og deres opbygning ændres.

Priser for ovenstående:
110 personer indendørs, 1 琀椀me Kr. 3.000
110 personer indendørs, 1½ 琀椀me Kr. 3.500
120 personer udendørs, 1 琀椀me Kr. 4.000
120 personer udendørs, 1½ 琀椀me Kr. 4.500

Kom gerne i træningstøj med mulighed for at
tage 昀氀ere varme lag på som fx strømper og cardigan



RYTME

Stomp Ca. 2 琀椀mer
En rytmisk og samlende ak琀椀vitet som frigør en sjov og posi
琀椀v energi. Deltagerne deles op i forskellige grupper, hvor de 
lærer at lave deres egen rytme på diverse 琀椀ng (stegepander, 
koste, spande mv.). Til sidst spiller alle deltagerne sammen og 
danner én stor rytme.

125 personer Kr. 8.500
2640 personer Kr. 9.750
4160 personer Kr. 12.500
6180 personer Kr. 14.500
81100 personer Kr. 17.500

Hip-Hop med instruktør  1 琀椀me
Daniel Villadsen har mere end 10 års erfaring i undervisning 
af Hiphop og vil guide jer gennem 1 琀椀me med sjov, under
holdning, masser af grin og fede moves på dansegulvet.

Op 琀椀l 50 personer  Kr. 4.000



OPLEV NATUREN

Badetur 琀椀l stranden 30 minu琀琀er
Af s琀椀 afsted i Holckenhavns jagtvogn 琀椀l 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 Kr. 2.500
Drikkevarer afregnes pr. forbrug

Jagtvognstur 琀椀l skov og landbrug 1 ¼ 琀椀me
Oplev og hør om Holckenhavns skove og økologiske landbrug, 
mens I kører afsted på små s琀椀er i vores jagtvogn med Store
bælt som baggrund. Godsområdet er på i alt 950 hektar, hvor 
I blandt andet vil få indsigt i vores biodiversitets projekter og 
høre om livstræer og urørt skov. Turen gennemføres af ejer 
Dennis Hou Holck. Kørsel i jagtvogn sker på eget ansvar.

120 personer Kr. 4.500
Tilkøb af ka昀昀e med hjemmebagt kage pr. person Kr. 95
Øvrige drikkevarer kan 琀椀lkøbes og afregnes pr. forbrug

Pandekager over bål i haven
Få et pusterum i den skønne slotshave, hvor vores kokke har 
forberedt en lækker pandekagedej, hvor I selv bager pande
kager over bål, mens I nyder den stemningsfyldte natur.
120 personer, pr. person Kr. 125

Rist skum昀椀duser over bål i haven
Få et pusterum i den skønne slotshave, hvor vores kokke har 
forberedt skum昀椀duser med diverse topping, som I rister over 
bål, mens I nyder den stemningsfyldte natur. 
120 personer, pr. person Kr. 95
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VI GLÆDER OS TIL 
AT BYDE JER VELKOMMEN


