
Ønsker I et friskt pust fra de lange møder? 
Hotel Vejlefjords store udvalg af forskellige størrelser lokaler danner gode 
rammer for diverse indendørsaktiviteter. Hvad enten I ønsker jeres aktiviteter 
skal vare et par timer, eller om vi skal fylde en hel dag ud med spændende 
konkurrencer og fælles oplevelser med kollegaerne, så kan vi tilpasse dette 
efter jeres ønsker.

  WOA.DK   INFO@WOA.DK  70 27 14 27

Indendørs aktiviteter

Alle priser er ex moms, transport og trænerforplejning. 
Ved større grupper - kontakt os for pris. 

Murder Investigation 
Et mord er blevet begået og I er blevet udvalgt til 
at opklare det! Undersøg spor og ledetråde, for at 
finde den rigtige morder. 

2 timer
Grundpris 11.900,- inkl. 30 pers. 

Team Funn 
Er en lang række indendørs samarbejdsøvelser, der 
styrker jeres relationer og byder på masser af sjove 
fælles oplevelser!      

2 timer
Grundpris: 2.950,- 
Pris pr. person: 370,-

2 timer

Kommunikaos - Lærringsarrangement
At kunne kommunikere klart og præcist er en grund-
læggende forudsætning for at kunne samarbejde 
effektivt.

Grundpris 5.900,- 
Pris pr. person 370,-

Musik Quiz 
Pep jeres komsammen op med den ultimative musik 
quiz. Quizzen byder på langt mere end blot spørgs-
målsrunder. I vil blive testet i jeres musikalske viden 
og evner inden for forskellige genrer og årtier.  

1 time
Grundpris: 2.950,- 
Pris pr. person: 175,-

Quiz Show
Er I vilde med quizzer og TV-gameshows? Så er Quiz 
show lige noget for jer. Bevæg jer rundt i verden med 
Jorden Rundt på 60 minutter eller test jeres viden om 
juletraditioner til julefrokosten. Et særdeles underhol-
dende og publikumsinvolverende arrangement!

1 time
Grundpris: 2.950,-   
Pris pr. person: 175,-

Bingo Games 
Prøv Bingo på en ny måde, hvor det er slut med at 
sidde stille og lægge brikker - nu skal der arbejdes 
for den fulde plade gennem skøre, skæve og sjove 
små aktiviteter. 

1 time
Grundpris: 2.950,- 
Pris pr. person: 175,-


