KONFERENSAKTIVITETER
1700-tals maskeradbal (temamiddag) Hierarkier suddas ut när alla får gå på bal på
slottet, tidsenligt uppklädda i pocher och polonaiser, i culottes och justaucorps med mera.
Kvällen inleds med röda mattan och kanonsalut. Egen festlokal och sånghäften ingår.
För 20-160 personer (går upp till 250 gäster med delvis externt inhyrda dräkter).

Vikingamiddag (temamiddag) Slottets källarvalv ger den perfekta inramningen för en glad
vikingamiddag. Maten serveras som bordsbufféer i tre steg. Med tidsenlig dukning och rekvisita
blir detta en riktigt rolig firmafest.
För 20-80 personer (över 100 personer med dubbla bord, dock delvis trångt).

Musikquiz (60 minuter) Här träffar du en av våra okända diskodrottningar/lekledare som sätter
era musikkunskaper på prov. Aktiviteten är uppbyggd i olika delar där ni ska arbeta i lag. Detta
är en lättsam och underhållande start på kvällen och kan kompletteras med en dryckesbuffé.
Från 10 personer.

Dryckeskampen (45-90 min) är en trevlig aktivitet för alla på företaget. Smakprovningar blandas
med frågesport om både stark och svag dryck och ni kommer på ett underhållande sätt att lära
er sådant som ni borde veta eller kanske trodde att ni redan visste....
För 6-100 personer.

Chokladprovning (60 min) Ni får njuta av en provning av den fina Valrhonachokladens olika
chokladhalter och smaker blandat med en gedigen men ändå lättsam föreläsning om
chokladens historia, odling- och tillverkningsprocessen, chokladens betydelse för kropp och
hälsa, miljöaspekter och mycket sådant som är roligt att veta om choklad.
För 10-100 personer.
Smak- och doftpromenad (40-70 minuter) Promenera runt i Sundbyholms Slotts vackra miljö
och svara på frågor om smak och doft. Vid varje station finns det doft- och/eller smakprover.
För 12-400 personer.
Smak- och doftpromenaden till Sigurdsristningen (90 minuter) Vid varje station finns det doftoch/eller smakprover. Promenaden avslutas med historik om den tusenåriga Sigurdsristningen.
För 20-50 personer.
              
Slottskampen (45-80 minuter) I denna delvis OS-inspirerade aktivitet får ni uppleva allt från
ett litet Vasa-lopp på tandem-skidor till en orientering med en skattkarta. Svensk och engelsk
version. För 10-80 personer (kan anpassas för >80 pers).
Sundbyholm tournament (tidsåtgång enligt överenskommelse) Skräddarsydd för de riktigt stora
grupperna där slottsparken sjudar av aktiviteter. För över 150 personer.
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Skattjakten (90 minuter) är en fartfylld och lagbyggande året-runt aktivitet där de olika lagen
med hjälp av gåtor ska ta sig runt i Sundbyholms vackra miljö, både inomhus och utomhus. Ni
kommer att leta guldkistor, knäcka koder och även testa era smaksinnen.
Svensk och engelsk version.
För 20-120 personer.

Agentuppdraget (90 minuter) är en fartfylld inomhusaktivitet (som med fördel till stor del kan
förläggas utomhus sommartid) med mycket humor och spänning. I Hennes Majestäts hemliga
tjänst ska ni rädda världen från doktorinnan Njets nyutvecklade vapen.
Agentgrupperna besöker ett antal stationer med utmanande uppdrag, bland annat kasinot,
baren, Q:s uppfinnarverkstad, tryckeriet, bankvalvet, konstgalleriet med mera.
För 30-80 personer.

Teambuildings-pusslet (välj mellan 60 och 90 minuter) kan genomföras såväl inom- som utomhus och har samarbete i fokus. Ni kommer att lösa klurigheter som att ta er in i lådor med
lönnfack samtidigt som ni även får kreativa och lagom fysiska uppdrag.
Svensk och engelsk version.
För 10-120 personer.

Ponnytrav (tidsåtgång beroende av antalet deltagare) I denna aktivitet tävlar ni mot varandra i
ett ponnylopp. Aktiviteten sker i samarbete med Sundbyholms travbana. Sitt upp i sulkyn och
greppa tömmarna.
Minimum 10 personer.

Kreativt måleri (välj mellan 60 och 90 minuter) kan äga rum inomhus eller utomhus, och vi målar
på duk eller dukpannå. Efter att vi låtit kreativiteten flöda på dukarna, samlar vi ihop oss och ger
konstruktiv kritik, medan vi njuter av ett glas mousserande vin (ingår men kan bytas mot cider för
de som önskar alkoholfritt). Konstverket tar ni med er vid utcheck. Svensk och engelsk version.
För 6-40 personer.

Sumobrottning (kan anpassas i tid) Möt varandra i närkamp i denna sumobrottning där er
rörelseförmåga kommer att vara starkt begränsad. Detta är en individuell kamp, men poäng
kan också räknas ihop lagvis. Ej lämplig för personer med knäskador på grund av belastning från
dräkten och närkampen. Svensk och engelsk version.
För 6-30 personer.

Dessutom bryggbåtar, boule, kubb, krocket och frisbee, tipspromenad, bastu och biljardrum med mera!
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