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INDENDØRS AKTIVITETER

Få ny energi med 
indendørs aktiviteter
Trinitys 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

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

Grundpris 2.950 ,-
Pris pr. person herefter er 225,-           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 herefter er 225,-           Fra 1½ time  

The Domino Effect
Samarbejd på tværs, når hvert hold skal bygge hver 
deres del af en større kæde. Ved hjælp af vidensde-
ling og samarbejde skal hele projektet lykkedes.

Grundpris 2.950 ,-
Pris pr. person herefter er 400,-           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 herefter er 370,-           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 11.900 ,-
Pris pr. person herefter er 345,-           Fra 2 timer  

Kommunikaos Læringsarrangement
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 herefter er 490,-           Fra 3 timer  

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


