KONFERENSAKTIVITETER
Under Januari - Mars 2022 har vi tagit fram några specialerbjudanden på
populära aktiveter tillsammans med våra samarbetspartners
Se till att starta året på bästa sätt, hos oss på Sandhamn Seglarhotell

CAVIARPROVNING
Ta med företaget på en lyxig caviarprovning
där en caviarexpert från QCS håller i en
oförglömlig upplevelse. Ni provar 3 olika
caviar från olika länder, samt får höra om
historien och hantverket bakom det svarta
guldet. För att lyxa till det lite extra kan ni
välja till champagne eller vodka till
provningen och känna er som riktiga tsarer.
Minsta deltagarantal 10 person
Pris från 1695 kr/person (tillval finns)
Alla priser är exkl. moms

THE CHALLENGE
The Challenge är en lättsam och kul
aktivitet. Den är energifylld och går ut på att
lösa uppdrag med stor variation. Det kan
vara allt från ett fotouppdrag till att ni får
hitta något i er omgivning för att lösa upp
nya utmaningar.
Pris: 2.250:- (ord. pris 5.000:-) i startavgift +
495:-/pers
Min.debitering = 15 personer
Alla priser är exkl. moms

SMAKDUELLEN
Smakduellen är en lagtävling där ni ställs på
prov i både smak och doft. Ni ska försöka
urskilja med hjälp av båda sinnena eller bara
det ena. Vid vissa moment försvårar vi det
ytterligare genom att ta tillfälligt ta bort
synförmågan.
Pris: 2.000:- (ord. pris 4.000:-) i startavgift +
295:-/pers
Min.debitering = 15 personer
Alla priser är exkl. moms

MUSIC EXPERIENCE
Spelet är utvecklat för att underhålla, locka
fram skratt och skapa roliga samtalsämnen.
Det spelas på läsplattor och ni delas in i lag
om 3-5 personer.
Tävlingen består av två tävlingsrundor.
Under tiden som musiken spelas matas lagen
med frågor om artister från 70-talet fram till
idag.
Frågorna är utmanande och blir ett bra test på
hur bra minne ni har.
Pris: 1.750:- (ord. pris 2.500:-) i startavgift +
295:-/pers
Min.debitering = 15 personer
Alla priser är exkl. moms

TEAMUTMANINGEN
En övning i kommunikation och samarbete.
För grupper som vill komma ut och jobba
som ett lag, lära känna varandra och
utvecklas som grupp. 6-12 personer.
Pris: 6.520 kr (ord. pris: 8.150 kr)
Antal: 6-12 personer
Alla priser är exkl. moms

SANDHAMN CHALLANGE
Sandhamn Challenge är en engagerande och
teambyggande poängjakt på Sandhamn.
Team om ca 5 personer jagar
poängstationer, där utmaningar och frågor
väntar på att lösas. Stationerna har olika
poängvärde och svårighetsgrad vilket gör
att det är upp till varje team att lägga upp
en lämplig strategi
Minimidebitering 7500:- SEK ex. moms
(Ord. Pris 8000:- SEK ex. moms)
Pris per person: 260:- SEK ex moms.
(Ord. Pris 300:-SEK ex. moms)

UPPDRAG SANDHAMN
Uppdraget i Sandhamn. En övning, eller
tävling i samarbete och kommunikation.
Gruppens förmågor utmanas utan någon
individuell prestation bedöms. Lagen letar
sig med hjälp av ledtrådar fram till olika
stationer där instruktörer finns på plats och
vägleder
Startpris: 7.000 kr
Per person: 350 kr (ord.pris 495 kr per
person)
Antal: 16-120 personer
Alla priser är exkl. moms

DE 39:E STEGEN
De 39e stegen……är en tävling där ni i laget
får 39 frågor/uppgifter att lösa. Alla kan
delta och ni kan välja att göra allt
tillsammans eller fördela uppgifterna
utefter gruppens unika förmågor. Ni
kommer göra något kul tillsammans, tävla
och vara utomhus. En bra och
underhållande kombination.
Startpris: 4.000 kr
Per person: 195 kr (ord.pris 295 kr per
person) Antal: 10 - 200 personer
Alla priser är exkl. moms

UTOMHUSSPA
Utespa är en populär aktivitet, en upplevelse
som ger både glädje och avslappning. Under
vintersäsongen kräver iskalla havsbad lite
extra mod av gruppen men effekten blir desto
starkare och efteråt känner man sig både
piggare och gladare eftersom adrenalin och
endorfiner frigörs i kroppen.
Pris bastuflotte, 1–6 personer 2080 kr
Pris Badtunna, 1–6 personer 1040 kr
(+200 kr/person över 6 deltagare)
* Priset inkluderar en mössa till alla deltagare
samt lån av badrock, tofflor och handduk.
Alla priser är exkl. moms

