Aktiviteter- Quality Hotel Sundsvall

Gör mötet komplett med det där lilla extra...
1000 m huvudbry
Klassiska 1x2-frågor blandat med uppskatta, känna,
lukta, nynna. Helt oanade kunskaper kan komma
till pass på denna lättsamma promenad.
Genomförs utomhus som möjlighet till paus med
rolig tävling och friskluft.
Tidsåtgång: 1-1,5 timme. Antal: 10-100 pers
Pris: 1 250 kr +150 kr / pers
Kommunikationsövningar
I denna aktivitet söker vi förståelse för hur olika vi
människor kan uppfatta budskap. Detta genom att
gruppen tillsammans med en handledare får ta sig
an praktiska övningar där lyhördhet och
kommunikation är viktiga förutsättningar för att
lyckas. Lättsamma och roliga övningar som
genomförs utomhus.
Tidsåtgång: 2 tim. Antal: 7-40 pers.
Pris: 350 kr/pers
Utmaningen
En lagtävling där vi hämtat inspiration från kända
TV-lekar och sällskapsspel. Ni samlar poäng i
delarna allmänbildning, musik och rita-gissa. Poäng
som ni sedan satsar på motståndarnas prestationer
i olika utmaningar... klarar de uppgiften eller inte
och hur säker är ni? Här finns behov av snabba
diskussioner och viljan att bjuda på sig själv vilket
inte sällan ger upphov till glada skratt.
Tidsåtgång: 1,5 tim. Antal: 12-60 pers.
Pris: 315 kr/pers
Scenen är er!
En annorlunda teamaktivitet med skratt, oväntade
insatser och publikens jubel. Inleds med en
poängjakt i en traditionell flerkamp med enkla
grenar. Poängmängden skapar turordningen att
välja ämne för den föreställning som lagen skall
framföra för övriga, efter förberedelser, tips & råd
och tilldelning av rekvisita. Demokratisk röstning
avgör sedan vilket “teatersällskap” som blir
slutsegrare. Är både en riktigt rolig aktivitet och en
gruppstärkande övning.
Tidsåtgång: 2 tim. Antal: 15-70 pers.
Pris: 350 kr/pers

Antikt eller bara gammalt?
Hett ämne att tävla i! Gissa, klura och fundera kring
gamla prylars värde, ålder och användning.
Kunskap blandas med vilda chansningar. Ämnet är
antika och kuriosa föremål och övningen leds av en
hängiven expert som genom en auktion korar den
slutliga segraren som förutom äran även får med
sig ett fint pris.
Tidsåtgång: 1,5 tim. Antal: 8-50 pers.
Pris: 315 kr/pers (min. deb. 3 750 kr)
Kluriga Kampen
En fartfylld inomhustävling. Med hjälp av enkla
hänvisningar skall ni hitta problemlösningar,
klurigheter och gåtor av olika slag på anläggningen.
Allt sker under tidspress och syftet är enkelt: det lag
som lyckas bäst i poängjakten står som segrare.
Snabbt, enkelt och roligt!
Tidsåtgång: 1,5 tim. Antal: 12-80 pers
Pris: 240 kr/pers
GPS navigering
Mitt i centrala Sundsvall erbjuder vi en aktivitet
som är både lekfull och lärorik. Lagen får lära sig
GPS tekniken för att hitta fram till de givna
kontrollpunkterna som bjuder på olika uppdrag att
lösa allt för att klara slutuppgiften så bra som
möjligt.
Tidsåtgång: 1,5 tim. Antal: 6-30 pers.
Pris: 350 kr/ pers
Stadsvandring eller takvandring
Sundsvall stads historia är en stor och spännande
skatt att ta del av. Följ med våra guider på en
traditionell stadsvandring eller en unik och
kittlande takvandring i vår vackra stenstad. För mer
info besök www.aktivera.com/takvandring
Tidsåtgång: ca. 1-2 tim.
Pris stadsvandring:1.875 kr / guide + 65 kr / pers.
Antal 5-100 pers
Pris takvandring: 500 kr/pers. Antal 2-30 pers
(min deb. 5 000 kr
Aktivera erbjuder även: föreläsare, underhållning,
ridning, fiske, intressanta utflykter, studiebesök
och mycket, mycket mer. Så var inte rädd för att fråga
efter det som just du är ute efter.

Samtliga priser är angivna inkl. 25% moms och debiteras för minimum 10 pers.

Aktiviteterna bokar ni genom Quality Hotel Sundsvall
060-16 00 10
q.conference.sundsvall@choice.se
I samarbete med

