‘VI HOLDER IKKE OP MED AT LEGE FORDI VI BLIVER GAMLE

OUT OF THE BOX

– VI BLIVER GAMLE FORDI VI HOLDER OP MED AT LEGE’

Spice virksomhedens konference op ved at stimulere jeres sanser, udfordre, kroppen og kreativiteten
eller nyde afslappende behandlinger.
Vi kan sammensætte en række oplevelser som bidrager til sammenholdet og til det sociale.
Helt i Hegnet med holdet (60 - 90 min.)
Den fysiske skattejagt hvor holdet bliver testet. Opdag, udforsk og løs opgaverne på vejen. - En sjov og
hård gruppeoplevelse som alle kan grine af (bagefter )
Walk & Talk - En eventyrlig lille fodrejse (ca. 60 min.)
En guidet, inspirerende gåtur med dybe indåndinger og luft til tankerne.
Se og mærk havet, stranden og skoven omkring hotellet.
Få historier om lokalområdet eller anden mental gymnastik.
Powerbreak (ca. 30 minutter)
En kort pause (eller opstart) hvor deltagerne får indblik i de basale yogaøvelser. Alle kan deltage og få
gavn af øvelserne, der vækker kroppen til live og skærper opmærksomheden så alle for det optimale
udbytte ud af mødedagen.
YogaSession (60 minutter)
60 minutter hvor kroppen arbejdes grundigt igennem og der kommer let sved på panden. (Kræver
omklædning – joggingtøj og bare fødder)
2 hjulet opdagelse i Hegnet (90 - 120 min.)
Mountainbike i Tisvilde Hegn, en unik cykeltur i den smukke natur.
Turen er for såvel nybegyndere som meget øvede. Forvent udfordringer!
Vi stiller cykler og hjelme til rådighed, men medbring gerne dit eget gear.
Massage
Forkæl dine medarbejdere med ½ - 1 times massage under opholdet.
Vinsmagning
”En verden af bobler” - ”Sjælen i Bourgogne”- ”Europa kontra den ny vinverden”
I samarbejde med VINSLOTTET A/S tilbyder vi vinsmagninger inden for 3 forskellige temaer, der
alle udfordrer smagsløgene, sanserne og meningerne. Smagningerne er sat op så alle kan deltage og
komme med deres input til seancen, der typisk finder sted sidst på eftermiddagen eller før middagen.
Kontakt os endelig for yderligere information!

