Vår vackra slottsträdgård
är inte bara
en vacker plats att rensa tankarna i, det är också en utmärkt lekplats för
allehanda aktiviteter, som våra favoritsporter: slottskrocket och att påta
i jorden. För er som söker större utmaningar samarbetar vi med några
av branschens bästa aktivitetsarrangörer. Nedan ger vi exempel på
några aktiviteter, och du är alltid välkommen att höra av dig för mer
inspiration eller om du behöver ett bollplank.

Champagneprovning eller vinprovning

Under denna bubblande aktivitet provar ni tre till fyra olika sorters champagne
varav Haga Slotts egen prisbelönta ”Cuvée des Dames” är en! Vi erbjuder även
provningar av andra drycker som vin, whisky, cognac med flera.

Lerduveskytte

Upplev lerduveskyttets spänning med total säkerhet
i slottsparken precis intill Haga Slott.

Frekvenz

En tävling som kräver att laget samarbetar för att hitta alla ledtrådar och
bokstäver för att lösa det hemliga ordet. Deltagarna delas in i lag som i sin tur
delas in i två grupper. Den ena gruppen utrustas med karta och kompass och
ska sedan med hjälp av walkie- talkies guida andra gruppen till olika stationer.
En aktivitet för alla som gillar teknik, glada skratt och att få använda fantasin.

420 sekunder

Tävlingen bygger på att man i lag möter varandra i ett antal teamövningar och
det lag som samlat ihop flest poäng i slutändan står som segrare. Sex stycken
olika övningar genomförs och vid varje övning har deltagarna 420 sekunder på
sig att lösa uppgiften och poäng erhålls sedan efter hur den löstes. En del
övningar är lugna och kräver eftertanke, andra är det mer fart i, men inga
övningar är fysiska på så sätt att de kräver oömma kläder… 420 sekunder är att
på ett humoristiskt och spännande sätt ge deltagarna ett gruppstärkande och
skojfriskt arrangemang som alla kan delta i.

Alla priser är exklusive moms.

Nerver av stål (inomhus)
En rolig och utmanande tävling med TV-programmet ”På minuten” som
förlaga. Gruppen delas in i lag som möter varandra i 12 olika utmaningar. Varje
deltagare får göra minst två utmaningar. Koncentration, smartness och
fokusering är tre mycket användbara egenskaper.

Hemliga lådan (inomhus)

Hemliga lådan är den perfekta utmaningen för gruppen som vill gnugga
geniknölarna och tillfredsställa tävlingslusten. Målet är att lösa så många som
möjligt av de problem som finns i lådan och deltagarna kommer få utmana sina
smak- och luktsinnen likväl som intelligens och kreativitet.

Ostprovning

Under denna aktivitet får deltagarna lära sig allt om ostens historia, tillverkning
med mera. Efter föreläsningen är det provning av flera sorters ostar av olika typer.
Provningen kan också avslutas med en trevlig ostbuffé.

Slottsjakten

Slottsjakten är en ny och fräsch aktivitet där deltagarna kan förvänta
sig en fartfylld tävling i omgivningarna runt Haga Slott. Roliga övningar,
kluriga frågor, fotouppdrag samt konstruktionsuppgifter på bästa och
smartaste sätt. I den utrustning som delas ut finns bland annat ryggsäck, en
Ipad, ett häfte, kartor mm. Hög uppfinningsförmåga kommer att belönas och
laget med bäst samarbetsförmåga är de som ligger närmast till hands att vinna
den åtråvärda pokalen! Målet med aktiviteten är att försöka lösa så många
uppgifter som möjligt och intjäna poäng. När tiden är ute summeras aktiviteten
under glada former och avslutas sedan med en trevlig prisutdelning! Vid dåligt
väder flyttar vi aktiviteten inomhus (bestäms i förväg!).
Klädsel: Klädsel för utomhusbruk
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Hovmästarpraktikanten Helmer
(middagsunderhållning)

Med denne herre infiltrerande bland serveringspersonalen, garanterar vi er en
oförglömlig kväll där vad som helst kan hända! Han går in i dörrar, tappar sina
glasögon och fyller på vinglasen på underliga sätt. Plötsligt visar han ett litet
close-up magic trick och kör en kortare trollerishow under 20 minuter.

Skyttekampen

Här har vi kombinerat de tre mest efterfrågade skytteaktiviteterna i en rolig
skyttekamp. Bågskyttet sker med tävlingsbågar, luftgevären har kikarsikten och
luftpistolerna är lagom svåra att sikta med. Enkelt, roligt och alla kan vara med.
Laget med flest poäng blir vinnaren för dagen.

Schlagerfrågesport

Enkel och lättsam underhållning där alla är delaktiga. All energi satsas på
schlagerns fantastiska värld. I denna tävling finns allt från 60-talets glada låtar
till dagens hits!

Happy Hour

Ett mycket uppskattat event där trubaduren spelar och arrangerar en musiklek
innan det är dags för middag.

Musikalisk helkväll

Detta är den kompletta musiklösningen; mingelmusik till fördrinken,
musikfrågetävling, önskelåtar, allsång och DJ.

Friskvård

Låt kroppen finna ro på kinesiskt vis med Qi-gong, ett gympass eller pilates.
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Haga slotts egen trekamp eller
tipspromenad
Vi kan erbjuda en rad olika grenar för en trekamp i slottsparken eller en
tipspromenad som en skön bensträckare. Till båda aktiviteterna packar vi gärna
en picknickkorg med öl/cider, ost, korv, oliver och snacks. Ni håller själva i
aktiviteten.

SPA

Koppla av och njut i vårt nya lyxiga SPA med bastu, ångbastu och en varmpool
samt kallpool före middagen. Där finns en ”honesty bar” och om ni vill ha något
att äta kan vi tipsa om vår populära snacksbricka för 95:-/person!

Gym

I flygeln Natt och Dag finns ett helt nytt gym som ingår utan extra kostnad för
alla våra övernattande gäster.

Wii-spel och biljard

Slå kollegorna i t.ex bowling eller golf. WII-spel höjer aktivitetsgraden och
lockar till skratt och gemenskap. Vi serverar gärna tilltugg och dryck till om så
önskas. Spelet kan bokas innan ankomst eller på plats i receptionen. I slottets
mysiga källare finns ett biljardbord och en darttavla.

Fördrink

Passa på att boka en fördrink i våra fina salonger eller utomhus på terrassen
innan det är dags för middag.

Detta är ett urval av våra konferensaktiviteter, men vi står givetvis till er tjänst
med fler idéer och förslag om ni inte hittar det ni söker!
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