
Få ny energi med  
indendørs aktiviteter
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 ønske.

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

Hackathon
En hjernevridende konkurrence, der tester jeres teams 
samarbejde og evne til at lægge en god strategi. 
Målet er at knække så mange koder som muligt.

Grundpris 2.950 ,-
Pris pr. person for 1½ time kr. 280,-  Fra 1½ time

VR Murder Game
Opklar mordet ved hjælp af ledetråde, hjælpemidler 
og ikke mindst VR-briller, der lader jer træde direkte 
ind på gerningsstedet.

Grundpris 2.950,-
Pris pr. person for 1½ time kr. 280,-  Fra 1½ time

Chocolate Workshop
Slip kreativiteten løs. I kommer igennem forskellige 
runder, hvor jeres samarbejde og kommunikation skal 
sikre at I får omsat jeres tanker til virkelighed. 

Grundpris 2.950,-
Pris pr. person for 2 timer kr. 445,-  Fra 2 timer  

Team FUNN
Team FUNN består af sjove og udfordrende samar-
bejdsøvelser, hvor alle kan være med. Alle aktiviteter-
ne har ét krav – de skal være så sjove som muligt.

Grundpris 2.950 ,-
Pris pr. person for 2 timer kr. 390,-  Fra 2 timer  

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.

Grundpris 12.900,- (inkl. 30 deltagere)
Herefter kr. 390,- pr. person for 2 timer  Fra 2 timer 

Kommunikaos Lærringsarrangement
Arrangementet består af en række kommunikations-
øvelser, der har til formål at danne grundlag for en 
lærerig dialog og refleksioner mellem deltagerne.

Grundpris 5.900,-
Pris pr. person for 3 timer kr. 520,-  Fra 3 timer

Klik på navnet eller ikonerne 
for mere information
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Styrk sammenholdet med 
udendørs aktiviteter
Hotel Vejlefjords naturskønne omgivelser, danner gode rammer for diverse udendørsaktiviteter. 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.

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

Klik på navnet eller ikonerne 
for mere information

Laser Lerdueskydning
En sjov og sikker aktivitet, som alle kan være med til. 
Op til 5 personer skyder efter samme due, som øger 
konkurrencen blandt deltagerne.

Grundpris 4.000 ,-
Inkl. 30 deltagere  Fra 1½ time

Teamdag med læring
Et arrangement der bliver specialdesignet, så det 
sætter fokus på lige præcis den målsætning som 
teamet har behov for at arbejde med.

Grundpris 5.900,-
Pris pr. person for 3 timer kr. 520,-  Fra 3 timer

Outdoor Escape Game - Agents
Udstyret med en tablet og en kuffert med ukendt 
indhold, skal I løse missionen ved at indsamle viden, 
dekryptere koder og løse uforudsigelige opgaver.  

Grundpris 2.950,-
Pris pr. person for 2 timer kr. 390,-  Fra 2 timer 

WOA Olympics
Styrk samarbejdet gennem diverse discipliner og ud-
fordrende lege. I konkurrerer i hold i form af selvvalgte 
lande. Hertil skal der dekoreres flag og holdtrøjer.

Grundpris 2.950,-
Pris pr. person for 2 timer kr. 390,-  Fra 2 timer 

Pipeline Project
Aktivitet med succesoplevelser i fokus. Hvert hold 
får en opgave, som er en del af et større fælles mål. 
Kan I få vandet hele vejen i mål uden lækager?

Grundpris 2.950,-
Pris pr. person for 2 timer kr. 425,-  Fra 2 timer

Raket Mission
Få styrket samarbejdet gennem leg og konkurrence, 
når I bygger den flotteste og bedste raket i teams. 
Kun kreativiteten sætter grænsen.

Grundpris 2.950,-
Pris pr. person for 2 timer kr. 425,-  Fra 2 timer
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Oplev sjov og action med  
vandaktiviteter
Med Hotel Vejlefjords placering er det oplagt at stikke til søs, når samarbejdet skal sættes på prøve og udvikles. 
Vandaktiviteter er perfekte til de arrangementer der skal bære præg af action og adrenalin. Dette er et udpluk af de 
vandaktiviteter som vi tilbyder hos World of Adventure. For et skræddersyet arrangement, kontakt os for et tilbud.

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

Klik på navnet eller ikonerne 
for mere information

Gummibådsregetta
Kast jer ud i et sjovt Gummibådsregatta, hvor I får 
testet jeres kommunikations- og samarbejdsevner 
på vand, da I bliver udsat for udfordringer undervejs.

Grundpris 2.950,-
Pris pr. person for 2 timer kr. 390,-  Fra 2 timer

Hope2Float
Mange timers sjov med mulighed for at udfolde 
jeres kreativitet, når I skal bygge og designe en 
båd af papirmaterialer.

Grundpris 2.950,-
Pris pr. person for 2 timer kr. 425,-  Fra 2 timer

Water Action
Har I svært ved at vælge mellem vores vand-
aktiviteter? Hvorfor ikke kombinere flere aktiviteter 
som gummibådsregatta, RIB sejlads, kajak, 
paddle board m.m. 

Kontakt os for tilbud  Fra 2 timer 
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