INSPIRATION TIL SJOVE OG VÆRDIFULDE AKTIVITETER
Gør dit arrangement mere interessant med et indslag eller aktivitet, der underbygger mødeformålet.
Lad os hjælpe dig med finde den rigtige aktivitet og planlægge den ind i programmet.

BRIDGEWALKING

WHALEWATCHING

Kom en tur op og gå på Den Gamle Lillebæltsbro i ca. 60 meters
højde. Undervejs på turen bliver der fortalt om broens arkitektur, historien, byggeriet og naturen omkring Lillebælt. En helt
unik oplevelse som kun kan opleves få steder i verden.

Nyd den smukke natur omkring Lillebælt med en sejltur, hvor
der fortælles om marsvinenes adfærd og liv i Lillebælt. Bestanden af marsvin i Lillebælt er en af de højeste i verden.

DET FLYVENDE TÆPPE
Teamkoordinering og fokusering! Det fl yvende tæppe handler
om at arbejde sammen som et team og bevare fokus, mens
man elegant skal styre bolden eller boldene rundt på tæppet og
løse forskellige opgaver.

GRILLEVENT
Et godt samarbejde er afgørende for en perfekt præstation, det
samme gælder også ved Weber-grillen. Inddelt i teams skal i
grille, bage og marinere jeres egen middag. Kokke rådgiver under forløbet, alt foregår i bedste ”den store bagedyst stil” og de
færdige resultater bliver naturligvis bedømt.

LAGKAGEDYST
En sjov, anderledes og ”sød” teambuilding øvelse, hvor i konkurrerer i teams om at lave den flotteste lagkage. Kokken smager og bedømmer de flotte kager og udnævner en vinder.

LASER LERDUESKYDNING
En sjov aktivitet for alle, hvor i konkurrerer om at skyde flest
”lerduer”.

NATUROPLEVELSER VED LILLEBÆLT
Trinity samarbejder med havbiologi Søren Larsen, som tilbyder
aktiviteter som; gåture med fortællinger om naturen og dyrelivet, dykkerture, mountainbike-tur hvor du kan udfordre dig
selv i kuperet terræn, eller en waders-tur hvor du ved hjælp af
undervandskikkert og net udforsker farvandet. Kan afsluttes
med bål, mad og hygge i vandkanten.

Kombiner eventuelt Bridgewalking og Whalewatching til jeres
arrangement, så er der noget for både de, der elsker spænding
og højder og for de, der ønsker en skøn oplevelse på Lillebælt.

TRINITY TOOLS
Trinitys professionelle mødedesignere råder over en værktøjskasse, der er fyldt med effektive rebskaber til at styrke kommunikationen og samarbejdet i jeres team. Vi kan facilitere
øvelserne eller I kan selv forestå disse.

WORLD OF ADVENTURE
Trinity samarbejder med eventbureauret World of Adventure,
som arrangerer spændende og anderledes teambuilding øvelser tilpasset jeres behov f.eks. GPS løb, bueskydning, teamroller/profiler, bow tag mm.

TRINITY VOGNE
Prøv en Trinity trækvogn i den smukke natur omkring Trinity.
Aktivitetsvognen er fyldt med udendørsspil og en lækker variation af sunde snacks. Perfekt til jer, som har fokus på samarbejde og kommunikation. Den Søde Vogn er pakket med lækkerier
fra vores konditor og kan bruges som et alternativ til den traditionelle indendørs eftermiddagspause. Grønspættevognen er
pakket med snobrødsdej, skumfiduser, varm kakao og brænde.
Forkælelsesvognen er fyldt med mousserende vin, lækre vine,
jordbær i chokolade og luksus minisandwich og er perfekt, som
afslutning på et længere forløb eller til at fejre en succes.
Se flere muligheder og detaljer på trinity.dk
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