Aktivitetsmeny
Vi tilbyr en rekke aktiviteter både på land og til vanns over hele østlandsområdet.
Felles for de ulike aktivitetene er at vi kan gjøre de i nærheten av der gjestene er.!
Aktivitetene engasjerer og utfordrer på ulike nivå og kan tilpasses den enkelte
gruppe.!

!

Vil du ha fart og spenning eller kos og hygge, vi har noe for enhver smak.

RIB!
Havrafting gir deg ramsalt sjøsprut, frådende bølger, rullende
dønninger eller speilblankt hav. Fart, spennende historier og
vakker natur er noe av det som danner grunnlaget for den gode
opplevelsen.!
Varighet: !
1-4 timer!
Antall:!!
Maks 150 seter på en gang.!

!

Seiling!

!
!
!

!

Om bord på en av våre 40’ seilbåter, mønstrer man på som
seilende mannskap. Med konkrete oppgaver til alle sørger vi for
at hver og en blir engasjert. Om dere ønsker en rolig seiltur på
sjøen, knivende regattaseiling, eller noe midt i mellom, tilpasser
vi hvert arrangement etter deres ønske. !
Varighet: !
3 timer, heldags eller med overnatting!
Antall: !
5-100 pers. Maks 10 per båt.!

!

!
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City Race!
En ny måte å tenke lagspill og teambuilding på, enten man er i
byen eller i skjærgården. Et interaktivt spill på iPad, hvor vi
tilpasser appen så det blir relevante oppgaver både for stedet dere
er og deres bedrift.!
Varighet: !
2-4 timer!
Antall: !
20-250 pers!

!
!
!

Olabil Grand Prix!
En engasjerende konkurranse hvor hvert lag skal lage sin olabil,
av enkle hjelpemidler. Her er det fart, spenning, samarbeid,
kreativitet, konkurranse og god underholdning. Dette engasjerer
alle og er en bra aktivitet for alle type grupper, små som store.!
Varighet: !
1,5-2 timer!
Antall: !
10-1000 pers!

!

Pappbåtrace!

!
!

Hvem er best til å lage pappbåt? Med papp, plast og teip skal det
bygges en båt som 2 av deltakerne etterpå skal padle om kapp
med. Her er det plass for kreative farkoster og kostymer.!
Varighet: !
1,5-2 timer!
Antall: !
20-400 pers!

!

5 kamp!

!
!

Forskjellige aktiviteter som utfordrer samarbeid og kreativitet, både !
fysiske og teoretiske oppgaver og utfordringer. Disse oppgavene
tilpasser deltakerne, destinasjon og årstid. !
Varighet: !
2-4 timer!
Antall: !
10-500 pers!

!
!
!

Superquiz!
Vi garanterer smile og latter i vår spesialdesignede quiz. Hvert lag
svarer på sin iPad, mens spørsmålene kommer på storskjermen.
Det blir musikk, bilder, filmer, kjendiser, YouTube-klipp, allsang og
mye mer.
Varighet: !
Ca. 1 time!
Antall: !
10-300 pers!

Eksotiske steder!
Vi kjenner til perlene i
skjærgården som
setter den perfekte
rammen for ditt
arrangement.

After Action!
God mat er viktig for et
vellykket arrangement. Vi
kan lage for eller med
dere, nydelig mat basert
på dagens råvarer.!
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Amazing Race!
Vi har laget et morsomt ”spill” slik som du kanskje har sett på tv.
Gjennom ulike oppgaver og koder som må løses, avsløres neste
sted på reisen. Antall poster, varighet på selve spillet og
destinasjoner, kan endres og tilpasses den enkelte kunde.!
Varighet: !
4-10 timer!
Antall: !
20-200 pers!

!
!
!

Hotellmysteriet!
Bli med å løs hotellmysteriet, et interaktivt spill med ledetråder,
politirapport, åsted og mistenkte. Bruk dine og gruppens kreative
egenskaper til å finne den skyldige, drapsmotiv og våpen. !
Varighet: !
2-4 timer!
Antall: !
10-500 pers!

!
!

Filmcrew!
Bli med både foran og bak kamera. Sammen lager vi en reklamefilm,
parodi eller tenker oss 50 år frem i tid. Vi stiller med kamera,
rekvisitter og tilslutt hjelp til å redigere råfilmen. Visning av filmene
samme kveld, en garantert suksess!!
Varighet: !
2-5 timer!
Antall: !
5-40 pers!

!
!
!

Expedition!
For mindre grupper setter vi sammen ulike aktiviteter hver for seg
eller i kombinasjon, som sykling, kajakkpadling eller fjellklatring.
Felles for disse aktivitetene er nærheten til elementene og minnerike
opplevelser.!
Varighet: !
2-8 timer!
Antall: !
6-30 pers!

!
!
!

Viking!
Bli med å opplev hvordan det var å være ekte viking. Ro med
Osebergskipet, bli utfordret i «vikingkamp» på Slottsfjellet, eller sett
deg ned å spis et ekte vikingmåltid i Gildehallen!
Varighet: !
2-6 timer!
Antall: !
10-40 pers

All onboard
Vi setter sammen og skreddersyr ulike aktiviteter og opplevelser som gir kunden varige
minner, både til sjøs og til lands.!

!

Hver av disse aktiviteten har sine egne PDFer med mer utfyllende informasjon. Fåes ved
forespørsel eller finn dem på vår webside.
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