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UDENDØRS AKTIVITETER

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.

Pris 4.000 ,-
Inkl. 30 deltagere                                         Fra 1 time  

Sæbekasse Grandprix
Find din indre bildesigner frem, fat værktøjet og slip 
kreativiteten løs når der dystes om at bygge den flot-
teste, hurtigste og sejeste sæbekassebil.

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

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 herefter er 490,-           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 herefter er 370,-           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 herefter er 370,-           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 herefter er 400,-           Fra 2 timer 

Styrk sammenholdet 
med udendørs aktiviteter 
Trinitys naturskønne omgivelser, danner gode rammer for diverse udendørs-
aktiviteter. 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.


