Vad ska vi hitta på?
Att samlas runt en gemensam aktivitet är ofta en viktig del av konferensen.
Vi har ett ovanligt brett aktivitetsutbud och beroende på om ni önskar byta miljö och besöka
vårt närområde, eller om ni vill stanna kvar på hotellet finns det många olika aktiviteter att
välja på. Har ni egna önskemål på aktiviteter och arrangemang, gör vi naturligtvis vårt bästa
för att uppfylla dessa.

Närområdet kring vårt hotell bjuder på en mångfald av utflyktsmål och aktiviteter!
Här finns något för alla smaker - från lugna turer på sjön till snabba banor på segway.
För er som kanske har ett redan fullspäckat schema under er konferens, och hellre stannar på
hotellet, erbjuder vi tillsammans med våra samarbetspartners en rad olika aktiviteter som kan ske
under er middag eller som en liten pulshöjande kick.
På följande sidor kan ni läsa närmare om varje aktivitet.
Samtliga priser är exklusive moms, om inget annat anges.

Välkomna med er förfrågan!
0381-810 60 | info@ullinge.se

MAT & DRYCK
DRYCKESPROVNING

Tillsammans med våra samarbetspartners och leverantörer kan ni samla
gruppen och njuta av en lärorik dryckesprovning.
Vi erbjuder provningar av vin & whisky
Antal: minst 8 personer
Tid: ca. 1-2 timmar
Vinprovning: 260 kr per person + 1200 kr för handledare
Whiskyprovning: 310 kr per person

OSTPROVNING

Testa en rad olika ostar tillsammans med oss och våra samarbetspartners!
Här får ni lära er mer om 7 olika ostar och självfallet blir
det många smakprov.
Antal: minst 8 personer
Tid: 1 timme
425 kr per person
(typ av ost kan variera, kontakta oss för mer information)

CHOKLADPROVNING

Lär mer om choklad, dess ursprung, tillverkning och mycket mer på vår chokladprovning.
Ett perfekt evenemang för den riktiga chokladälskaren!
Antal: minst 6 personer
Tid: 1 timme
275 kr per person
total resekostnad 250 kr tillkommer

POKERTASTING

En nervkittlande dryckesprovning! Under vår pokertasting provar ni er igenom 8 glas med 5 olika
drycker. Baserat på den information ni fått om varje dryck ska ni försöka satsa på att
drycken i glaset stämmer med beskrivningen.
Antal: minst 8 personer
Tid: 1 timme
Vänligen kontakta oss för aktuell prislista

AKTIVERA KROPP & KNOPP
GOLF

Spela på Eksjö GKs parkbana i vacker smålandsnatur
eller kanske Nässjö GKs kuperade skogsbana - du väljer!
Perfekt val för en aktiv konferens.
Greenfee från 380 kr per person

KRÄFTFISKE

En riktig klassiker här på Ullinge! Vi lägger tillsammans ut burar i sjön precis intill hotellet.
Under kvällen avnjuts en härlig kräftsupé innan vi åter samlas i månljuset för att
se vem som fångat flest kräftor.
Antal: minst 6 personer
Tid: 1,5- timmar
365 kr per person

5-KAMP ROBIN HOOD

Tävla i riktig Robin Hood-anda!
I denna 5-kamp tävlar ni med yxor, pilbågar luftgevär, slangbellor & blåsrör.
Antal: minst 6 personer
Tid: ca 1 timme
55 kr per person

SEGWAY

Prova på segway! En bana riggas upp med olika sorters hinder och banor som passar just er
grupp. Ni provkör med instruktör innan passet.
Antal: minst 8 personer
Tid: 1,5-2 timmar
264 kr per person

AKTIVERA KROPP & KNOPP
KANOT

Paddla runt i Södra Wixen och upptäck vår vackra natur!
Kanoterna lånar ni utan extra kostnad i vår reception.
Antal: Max 3 personer/kanot (vi har 7 kanoter totalt)

VINSLINGAN

Vin står på menyn i denna tipspromenad!
Här får ni både svara på frågor om vin och smaka er igenom uppgifterna.
Vänligen kontakta oss för aktuell prislista

GALNA SERVITÖRER

Till en början går allt bra och de galna servitörerna varken syns eller hörs, men ju längre
kvällen går börjar fasaden krackelera. Förvåningen över hur de beter sig byts mot gapskratt
när mer och mer galna saker händer! Kombinera gärna med vår aktivitet Galen Sing Along för
en perfekt kväll i restaurangen.
Antal: 1-200 personer
Tid: 1 timme
Från 11 500 kr (1-25 gäster)

GALEN SING ALONG

Ett tillägg till galna servitörer. Galna servitörer upplevs under förrätten, och ni hinner sen i
lugn och ro prata och njuta av varmrätten. Till efterrätten smäller det och vi erbjuder 20 - 25
galen sing along. Förvänta dig nummer som Mamma Mia, Grease, och Bohemian Rhapsody,
korta sekvenser från kända nummer, med lätt handkoreografi som kan göras sittandes.
Pris: Fråga receptionen

AKTIVERA KROPP & KNOPP
KLUBBKARIBIEN

I denna aktivitet får ni möjlighet att testa på olika latinamerikanska danser
såsom salsa, Kizomba Bachata & Reggeatón. Här får ni släppa loss
och det utlovas mycket rörelse och skratt!
Tid: 1 timme
2200 kr oavsett antal

MORDMYSTERIUM

Vem kan du lita på? Vem är mördaren? Nu kan du tillsammans med gruppen uppleva en kväll i
sann deckaranda, och lösa en mordgåta samtidigt som ni avnjuter en god middag!
Antal: minst 10 personer
Från 320 kr per person plus resekostnad
(Mat och dryck tillkommer)

ALLA TIDER-QUIZ

I denna nostalgitripp kikar vi in i fyra årtionden från 70-talet fram till 2010. I lag får ni
svara på frågor om musik, film, sport och mycket annat. Ögonblick vi minns, TVserier, maträtter bjuds ni på i detta underhållande quiz.
Antal: minst 17 personer
Tid: 2 timmar
Från 350 kr per person

MUSIKQUIZ

Låtarna är på svenska, internationella och allt där mellan. Vi framför låtarna live, och
ni har tre svarsalternativ att välja på. Med lite tur, kvalificerade gissningar och bred
genrekunskap kommer du långt.
Tid: 1.5 timme
Pris: 4000 kr

AKTIVERA KROPP & KNOPP
MISSION COMPLETED

Vi börjar med att ni delas in i lag. Varje lag får en ryggsäck och surfplatta, och ska med dessa
navigera till ett 40-tal punkter ute i området. Här ställs ni inför varierade utmaningar: Från
logiskt tänkande, kluriga frågor till kreativa uppdrag. Vissa uppdrag kan kräva kreativ
fotografering och filmning. Men akta er för tullzoner - går ni in i dessa drabbas
laget av minuspoäng!
Antal: minst 16 personer
Tid: 1,5 timmar
375 kr per person

MÄSTARNAS KAMP

Här krävs kämpaglöd och fokus!
Vi startar med en grundomgång där deltagarna i lag ställs inför olika utmaning. Testa er
uthållighet, tidsuppfattning och styrka. Det räcker inte med en stark - det krävs samarbete för
att ta sig till finalen. Medlemmarna i det vinnande laget går direkt till final. Deltagarna i det
andra laget får chansen att knipa en finalplats i en sista utslagning. I finalen ställs alla mot alla
för att, en gång för alla, utse företagets mästare.
(Ombyte rekommenderas för denna aktivitet)
Antal: minst 18 personer
Tid: 2 timmar
Från 490 kr per person

ESCAPE GAME

Escape Game spelas i lag om ca. 6 deltagare. Via en rad mer eller mindre sluga ledtrådar ges
gruppen möjlighet att lösa många delmoment. För att lyckas gäller det att ha alla sinnen
öppna! Äventyret utspelar sig på en superhemlig plats under jorden i norra Sverige - med
direkt hot utifrån. Det är bråttom för deltagarna att gemensamt klara en rad övningar för att
rädda alla i gruppen, och vinna sin frihet.
Antal: minst 18 personer
Tid: 2 timmar
Från 490 kr per person

