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bara på nääs fabriker 

badhuset
Njut av olika bastukoncept, varma utomhusbad med bryggor ut i sjön och härliga 
loungemiljöer för avkoppling både ute och inne. 

gym ute & inne
Vårt hotellgym erbjuder löpband, motionscyklar och crosstrainers. I utegymmet kan du 
värma upp på vår 300 meter långa löp- och promenadslinga innan du kör ett styrkepass 
för hela kroppen på de 8 olika stationerna. 

cyklar 
Utforska omgivningarna runt Nääs Fabriker på cykel, vi tipsar gärna om trevliga turer.

boulebana 
I anslutning till hotellets uteservering finns det nu möjlighet att spela boule. Klot finns 
att låna i receptionen.

shuffleboard 
Utmana ditt sällskap i shuffleboard, en aktivitet som passar alla oavsett ålder och 
förkunskaper.   

shopping
I butikerna på området hittar du mode, inredning, design och delikatesser.  

workshop i läder
En kreativ stund i hantverkets anda på Regale Industrisömnad. Ni får tillsammans skapa 
er varsin helt unik nyckelring i naturgarvat läder. Utskärning, håltagning, punsning och 
nitning. pris: 375:-/person (max 12 pers) min. 3500:- Tid: 30-60 min.

historisk vandring med vår app
Upptäck Nääs Fabriker och vackra bruksorten Tollered med vår nya app. Här finns  
texter och bilder om platsens historia och nutid. Välj mellan turerna Historisk vandring 
eller Upptäck Nääs Fabriker.

matlagningsstudio

Välkommen in i vår fantastiska matlagningsstudio! Här kan upp till 16 personer laga 
mat under lättsamma former ihop med våra duktiga kockar. Kvällen avslutas genom att 
avnjuta de tillagade rätterna tillsammans med väl utvalda kvalitetsviner. En matkväll för 
alla!

I paketet ingår: fördrink, 3-rätters middag, dryck under matlagningen, väl utvalda 
viner till maten, 1 kock & 1 sommelier.
pris: från 1 993 :-/person (min 8 personer)

På Nääs Fabriker finns mycket att göra och uppleva. Nedan har vi samlat exempel  
på aktiviteter som vi rekommenderar under din vistelse här hos oss.  

Kontakta oss gärna om du vill veta mer. 

aktiviteter på nääs fabriker
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träning 
 
mediyoga
MediYoga är en mjuk och dynamisk yogaform som fungerar för alla oavsett ålder. Yoga 
ger god effekt vid stress, ryggsmärtor, sömnproblem och andra obalanser i kroppen. 
Du lär dig andas långa djupa andetag som är nyckeln till förbättrad hälsa.
pris: 180 :-/person (minipris 1 600 :-. max 25 personer) 

utomhusträning med naturefitness
Vi samarbetar med NatureFitness, en träningsform där det bästa ur många världar 
vävts samman till att bli en extremt effektiv, tuff och rolig träning – utomhus!  
Träningen anpassas individuellt efter träningsvana och fysik. 

Tabata 45 min Högintensiva övningar blandas med korta vilor. Alla arbetar helt  
efter egen förmåga.
Bootcamp 60 min Här kör vi igenom kroppen rejält med bildäck, rep och varandra  
som motstånd.
Funktionell utomhusträning 60 min Vi använder i första hand den egna kroppen  
som vårt redskap.
pris: 2 200 :- + 70 :-/person 

äventyr

fångarna på fabriken 
Tävla lagvis i olika utmaningar och vinn nycklar. Målet är skattkistan.
pris: 325 :-/person (min 4 500 :-)

mission completed 
En lättsam och kul aktivitet som är energifylld, varierande och enkel att anpassa efter 
era behov.  Ni tar er runt i närområdet, hittar fram till koder och platser och löser  
faktafrågor, platsbyggda uppdrag, fotouppdrag och kluringar.
pris: 350 :-/person (min 4 900:-)

geocaching 
Jobba lagvis för att hitta till gömda stationer med hjälp av gps.
pris: 350 :-/person (min 4 900 :-)

slaget om skatten 
Ropa in tävlingsredskap på auktion, vinster i teamkamperna ger ledtrådar till skatten.
pris: 350 :-/person (min 4 900 :-)

lådbilsbygge 
Skapa lådbilar med hjälp av reglar, snören och hjul. Snabbast och bäst vinner.
pris: 1 750 :-/lådbil (min 3 st lådbilar och 15 personer)

flottbygge 
Konstruera en flotte. När alla flottar är klara blir det flottrace.
pris: 2 500 :-/flotte (min 4 st flottar och 20 personer)
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kulturellt och kulinariskt

dryckesprovning
Är du en livsnjutare? Tycker du om livets goda och vill lära dig mer om goda drycker 
och mat samtidigt som du får chansen att njuta av dem? Då rekommenderar vi en av 
våra spännande provningar. Välj mellan följande teman:

champagneprovning / vin & choklad / vin & ost 
pris: 500 :-/person (min 5 000 :-)

historisk vandring med guide
En promenad genom bruksortens centrala delar med berättelser om bostäderna och 
fabriksbyggnaderna. Berättelserna tar upp fabrikens historia och livet i bruksorten och 
och vi tittar in i en eller ett par byggnader. Fokus ligger på historien men ni får även 
kort info om nutiden och vad Nääs Fabriker och bruksorten har att erbjuda idag.
pris: 3 200 :- 

 

musik & måleri

musikquiz med liveband
Frågesport som med fördel kombineras med musikunderhållning.
pris: från 9 900 :-

linedance 
Lär er dansa linedance. inga förkunskaper krävs.
pris: 325 :-/person (min 4 500 :-)

körövning
Varför inte avsluta konferensen med en körövning som ger en härlig kick och 
sammansvetsar gruppen. En energihöjare av rang! 
pris: 8 300 :-

överraskningsmåleri
En positiv och kreativ aktivitet där ert konferenssyfte kan bli temat på måleriet.
pris: 275 :-/personer (min 4 500 :-)
 
 
aktiviteter vid sjön

duffy
Hyr vår Duffy, elbåt med tak för 12 personer för en tur på Sävelången.
pris: 1 000 :-/timme (kapten ingår ej)

stand up paddle board (sup)
Prova på en av de snabbast växande vattensporterna just nu! 
pris: 200 :-/sup per timma

kanoting 
Hyr kanoter och njut av en tur på sjön Sävelången. Varför inte en rolig tipspromenad  
på sjön?
pris: 250 :-/person

speedcats
Gokart på vatten! En rolig och fartfylld aktivitet som alla kan delta i. Vi vet att en  
stund tillsammans med oss på bryggan stärker alla företags- och kompisgängs resultat 
och laganda.
pris: 7 900:-/båt 
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föreläsningar & workshops pris på förfrågan

mindfulness med christina stenberg
Dagens samhälle ställer stora krav på oss att arbeta effektivt och fokuserat. När vi 
tränar oss i Mindfulness ökar uthålligheten vid stress, vi blir mer närvarande och 
fokuserade och kan lättare utveckla ett liv i balans. Vi varvar teori och forskning med 
övningar och visar exempel på hur Mindfulness kan integreras på arbetsplatsen. 
Föreläsningen kan anpassas och riktas till antingen ledare eller till personal.

roland ”tigern” ericsson
Roland har en bakgrund som elitidrottare och inom sjukvården och föreläser och leder 
processer inom personlig utveckling, teamutveckling, ledarskap och mental träning 
m.m. Välj mellan två föreläsningar:
Turskolan – tur är ingen slump – somliga har faktiskt mer tur än andra. Hur tänker de?
Att skapa arbetsglädje – ger kraft åt dig och verksamheten! En introduktion till 
lösningsfokuserat arbetssätt.

omgiven av idioter? eller… vi gör varandra bra  
gregor schill, schill coaching ab
Vilka olika beteendestilar finns troligtvis bland våra lagmedlemmar?  Vad är det som 
gör att vi retar oss på varandra?  Hur kan vi istället hjälpa varandra att lyckas, utvecklas 
och må bra?  Denna underhållande och tänkvärda föreläsning/workshop innehåller bl a:
• Olika beteendestilar - egenskaper, drivkrafter och behov  
• Olikheters styrkor – och utmaningar  
• Hur känna igen? • Hur möta, stödja och samarbeta?  
• Från grupp till högeffektivt lag

hållbart FLOW i verkligheten - green & kallin
I denna föreläsning inspireras ni till att hitta er inre drivkraft. Idag ställer vi extremt 
höga krav på oss själva och varandra, både hemma och på jobbet. Hur ska vi kunna 
sortera och prioritera alla intryck vi matas med varje dag? Här får ni konkreta tips, både 
för att kunna klara av att prestera bättre och må bättre på jobbet och hemma. 
Emma Green och Camilla Kallin föreläser, inspirerar och håller träningspass med fokus 
på att hitta glädje och balans i det man presterar, så att det blir hållbart i längden. 

bubbel & babbel - may strategies
Experimentverkstad för att bli en bättre talare. En workshop som ger dig energi och nya 
insikter. Bubbla i finska glasrör och upptäck din röst på ett nytt sätt. Babbla mindre och 
formulera ditt budskap rappt och effektivt.  
Catherine Hansson är röstcoach och skådespelare och Ylva M Andersson har sin bakgr-
und som journalist på flera olika medieföretag.  
Två timmar med dem – och du får med dig konkreta verktyg att använda direkt.

hjärt-lungräddning /hlr) med hjärtstartare - livsviktigt - hlr center
Din insats är livsavgörande de första minuterna om någon i din närhet skulle drabbas 
av hjärtstopp. Det inträffar över 10 000 plötsligt oväntade hjärtstopp i Sverige varje år 
och 5-6 procent av dessa överlever. Om fler vågade agera snabbare med rätt kunskap 
skulle många fler överleva. 
Genom en kurs av HLR Center blir du utbildad i att ge första hjälpen till den som har 
drabbats av akut sjukdom eller olycksfall. Våra utbildare är aktiva inom akutsjukvården 
och lär ut med en utmärkt pedagogik. Kursen innehåller mycket praktiska moment 
varvat med teori. 


