Vintertid RA-Äventyr & Utveckling på Häckeberga Slott!

Teambuilding eller teamkamp inomhus ca 60 min.
Vi har flertalet aktiviteter som bygger på samarbete som passa för att göra inomhus, antingen
som en tävling där lag möter varandra, det kan också vara ett lag som får utmaningar att klara
av på tid. Övningarna är roliga att genomföra och framkallar ofta mycket skratt. pris 595kr/p

Jonglering: ca 60 min
Vi lär ut grunderna i jonglering under en timme där ledordet är att "inte springa efter bollar,
leverera dom på rätt sätt". Ett litet ledord som kan appliceras på mycket av vårt dagliga arbete
och vardag. Aktiviteten kan naturligtvis förläggas utomhus I dagsljus. 5900kr för upp till 16p.

Teamkamp/teambuilding/mångkamp utomhus ca 1-1,5 tim.
Vi arbetar som lag eller arbetar inom laget mot uppsatta mål. Vid tävling kan bågskytte,
blåsrör och yxkastning vävas in i mångkampen. Vi har möjlighet att belysa aktiviteter med
både eld och elljus. Det är full fart och mycket skratt. pris 650kr/p

Isskulptering: 1-1,5 tim
Små lag utrustas med isblock och verktyg för att kunna skulptera utifrån ett givet tema. Vi
avslutar med att lagen presenterar sina verk och efter en omröstning koras en vinnare. pris
2000kr/isblock +450kr/p.

Bågskytte på terrassen: ca 30-45min
Detta är en kortare aktivitet som kombineras med mingel, kall och varm dryck. 5200
kr + 150kr/p

Mountainbikes Runt slottet fins några av Skånes finaste cykelstigar där ni kan uppleva
både action eller en fantastisk naturupplevelse i lugnt tempo. Våra guider tar er med på
vindlande stigar i ett tempo som alltid är anpassat efter gruppens förutsättningar. På vår färd
passerar vi lägerplatsen där vi bjuder på kokkaffe och en stunds vila. Pris 3900+ 300 kr/p.

Camp Häckeberga, som ligger på en halvö i Häckebergasjön bara 4-5 minuters bilfärd,
30 min promenad eller 10-15 min med cykel från Slottet, lyser vi upp med facklor och levande
eldar. I den uppvärmda kåtan serveras varm dryck, pepparkakorna med ädelost smakar extra
gott i skenet av den öppna elden. 3500kr +100kr/p 30-60 min

Mångkamp/aktiviteter/utmaningar Utanför tältkåtan i den vackra bokskogen håller vi
en kort och rafflande teamkamp eller mångkamp, kanske provar ni på bågskytte med
långbåge eller en höghöjdsutmaning på 9 meters höjd för de som vågar och vill. En aktivitet i
45 min. + varm dryck och pepparkakor. 690kr/p ca 1-1,5 tim

Vildmarksbadet: För de riktigt upplevelsetörstiga är vildmarksbadet uppvärmt och upplyst
av fackelljus. Det ryker från det 40gradiga vattnet och den storslagna naturen är påtagligt
nära de badande. Vi håller tältkåtan varm där vi serverar kaffe och thé.
5200kr, badet rymmer upp till 14 personer. Ca 1-1,5 tim

För mer information och bokning vänligen kontakta RA-Äventyr och utveckling
direkt. Samtliga priser angivna ex moms. Vänligen notera att ett minimum antal
deltagare krävs för aktiviteterna.
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