TRINITY VOGNE
- SPÆNDENDE OG ANDERLEDES AKTIVITETER
Tag jer tid til refleksion og lån vore Trinity vogne (en eller flere) ud i den smukke natur omkring
Trinity. Vi fylder vognene med lige, hvad I ønsker. Her er forslag, som vi håber passer til jeres behov:

AKTIVITETSVOGN

GRØNSPÆTTEVOGN

Vognen er fyldt med udendørs spil, fx petanque, kongespil, frisbee. Ud over dette pakker vi vognen med en variation af sunde
snacks, skåret frugt og kildevand.

Så finder vi den indre spejder frem: Vi pakker vognen med
snobrødsdej, skumfiduser, varm kakao samt brænde og snobrødspinde. Vi sørger for at guide jer til et bålsted, hvorefter
I selv står for tilberedning.

PRIS PR. PERSON KR. 65,(Bemærk: Drikkevarer afregnes efter forbrug).

PRIS PR. PERSON KR. 85,-.

Denne vogn er specielt egnet til arrangementer med megen idégenerering, brainstorm, og hvor der er fokus på samarbejde og kommunikation, på kurser, hvor der stilles høje krav til den enkelte deltager,
og hvor der er behov for at få hovedet lidt ud af mødelokalet, gode grin
og pulsen lidt op.

Denne vogn er specielt velegnet til afdelingsmøder, ryste-sammenture, teambuilding eller lignende. Hvis man er vant til at sidde på kontor
hele dagen, er det ud over tid til refleksion også en oplevelse at skulle
være aktiv og arbejde sammen som et hold i naturen.

DEN SØDE VOGN

Så skal der forkæles: Vognen fyldes med mousserende vin,
lækre vine, øl & vand, jordbær i chokolade, luksus minisandwich
med røget laks, gåseleverpostej med trøffel samt blandede
snacks.

Denne vogn er et alternativ til den traditionelle indendørs eftermiddagspause. Vi pakker vognen med lækkerier fra vores konditor samt kaffe/te. Vognen kan tilkøbes som supplement til
et arrangement eller i stedet for den evt. allerede inkluderede
eftermiddagspause.

FORKÆLELSESVOGN

PRIS PR. PERSON KR. 100,(Bemærk: Drikkevarer afregnes efter forbrug).

PRIS PR. PERSON KR. 75,(kun kr. 35,- i tillæg, såfremt eftermiddagsbuffeten er inkluderet i jeres pakkepris).

Der bliver kræset om hver enkelt deltager. Denne vogn er specielt egnet
som afslutning på et længere forløb, en lang dag eller til at fejre en
succes.

Vognen er specielt egnet til arrangementer med pakkede programmer,
og mange foredrag baseret på envejskommunikation: Nu er det tid til
refleksion i den smukke natur ved Lillebælt og lidt sødt til at fordøje
dagens indtryk og ny viden.

I alle vogne sørger vi selvfølgelig for at pakke tæpper,
servietter og service, der passer til forplejningen.
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