INSPIRATION TIL DIT MØDE
Laser-lerdueskydning - En sjov aktivitet for alle!
Der benyttes autentiske haglgeværer, som er modificeret og skyder med infrarøde
radiosignaler. Når en skytte rammer lerduen, bliver dette registreret på en elektronisk
resultattavle.
Laser-lerdueskydning kan også benyttes i mørke, da "duerne" kan blive selvlysende.
Varighed: 1 time
Pris kr. 5.500,- ekstra time kr. 1.800

Cross Country & Bungee
Udholdenhedstræning, styrke og koordinering, med forskellige træningsstationer hvor
landskabet styrer intervallerne. Styrke og samarbejde, hvor I to og to arbejder med en
Bungee-elastik. En aktiv time hvor pulsen kommer op. For alle, uanset træningsniveau.
Varighed: 50 minutter
Pris kr. 1.500 inkl. instruktør ved max 12 personer - kr. 195 pr. ekstra deltager.

Segway - med personlig guide
Det tager ingen tid at lære, så I er hurtigt klar til at udforske den smukke natur omkring
slottet og så endda helt uden at forurene. I kan også krydre jeres tur med
forhindringsbaner og teambuilding øvelser - mulighederne er mange.
Varighed ca. 2 timer
Pris kr. 948 pr. deltager - deltagere: min. 6 personer
Over 10 deltagere tillægges et transportgebyr på kr. 2.250,Aktivt handelsspil, med høj intensitet – og kontant afregning
Få din startkapital til at ”yngle”. Løs en opgave og kapitalen stiger. Opgaverne er en
kombination af konstruktionsopgaver, hovedbrud og samarbejdsøvelser.
Ressourcefordeling og købmandskab er nøgleordene.
Varighed: 60 til 180 minutter

Pris: kr. 8.900 + kr. 500 pr. deltager
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INSPIRATION TIL DIT MØDE
Archery Attack – god blanding af høvdingebold og paintball
Deltagerne deles op i hold, som kæmper mod hinanden og scorer point ved hjælp af bue
og pil. Pilene er specieldesignet, med en skumpude, der hvor pilen normalt sidder.
Alle kan deltage.
Varighed: 45 til 90 minutter
Pris: kr. 6.000 + kr. 300 pr. deltager

Polo teambuilding
Alle kan være med – også selvom du aldrig har redet før. Rolige, veltrænede heste og et
erfarent team sikre en mindeværdig aktivitet, som virkelig ryster teamet sammen. Kan
arrangeres hele året både inde og ude. Vi tilpasser pakken, så den passer til jeres behov.
Varighed: fra én time
Pris fra kr. 940 pr. person (min. 4 deltagere).

Golf for sjov
Kun 50 meter fra slottet ligger Kokkedal Golfklub. Med ”Golf for sjov” får I
undervisning af en professionel golfspiller. Alle kan deltage, både uøvede som aldrig har
haft en golfkølle i hånden og den semi-professionelle, der kan få justeret sit slag.
Vi tilbyder også andre former for golf arrangementer.
Pris fra: kr. 595 pr. deltager

Kokkedal GPS-challenge
I kamp mod uret og de andre hold skal gruppen få samarbejdet mellem ledelsen på basen
og holdet ude i ”marken”. En unik mulighed for, at træne samarbejde og kommunikation,
hvor alle kan være med.
Varighed: 2-4 timer (planlægges i forhold til målsætning og øvrigt program).
Pris fra: kr. 9.750 + kr. 595 pr. deltager. - Deltagere: 10-100.
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Oplev friheden med vind i håret
I kan blive en aktiv del af sejladsen eller blot nyde den friske havluft, mens vinden
bærer båden frem. Mulighederne er mange og sammen planlægger vi sejladsen efter
jeres ønsker og behov. På båden er der også SUP boards, kajakker m.m.
Varighed: 2 timers sejlads - kr. 7.020,- ekskl. moms.
Tillæg pr. efterfølgende time kr. 2.280,- ekskl. moms.
Maks. deltagelse 10 personer.

Privat leje af slottets pool område
Nyd slottets spa- & wellness område som byder på en elegant pool, sauna,
koldtvandsbruser, samt enestående bruser med lys- og aromaterapi. Dertil medfølger
slippers og en skøn, blød badekåbe til hver deltager.
Varighed: 1 time
Pris kr. 2.000 ved max 8 personer - kr. 200 pr. ekstra deltager.

Historic Talks
Oplægget tager udgangspunkt i kulturen omkring det landskabelige Nordsjælland og
dets herlighedsværdier. Kongehus og adel har igennem mere end 300 år været draget af
denne del af riget og nydt land, vand og skov.
Varighed: 15 minutter
Pris fra kr. 2.500

Danmarks største indendørs Golfcenter
En unik golfoplevelse for både begyndere og rutinerede golfspillere, vejledt af
professionelle golf instruktører. Top moderne trænings faciliteter, samt nogle af verdens
største simulatorbåse, alle udstyret med TrackMan4 launch monitor.
Varighed: 1 til 4 timer (fra oktober til april)
Pris fra kr. 180 pr. person pr. time
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Stort brætspil – træk din vægt
Strategi, kommunikation, problemløsning og samarbejde.
Der er samarbejdsopgaver, hjernevridere, konstruktionsopgaver og meget mere.
Varighed: 1 til 3 timer
Antal deltagere: op til 60
Pris: kr. 8.900 og 500 kr. pr. deltager
Mountainbike – Inspiration for krop og sind
Nyd naturen på ryggen af en mountainbike. Oplev hvordan skoven pludselig bliver til en
sand legeplads. Alle kan være med og der garanteres at pulsen kommer op og smilet
ikke er til at fjerne fra ansigtet.
Antal: der køres i grupper på op til 10 personer.
Pris: Kr. 300,- pr cykel (inkl. hjem og drikkedunk) Guide kr. 2.000,- op til 10 personer.
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