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bara på nääs fabriker kostnadsfritt för dig som gäst

bastu
Underbar sjöbastu med möjlighet till ett dopp i sjön.

hotellgymmet – kinesis
Vårt hotellgym är ett så kallat Kinesis-gym och erbjuder löpband, motionscyklar  
och crosstrainers. Här kan du skapa ditt egna träningsprogram med oändliga  
övningar och rörelser. Det finns även plats för stretching och avslappning.

utegym – nyhet! 
Värm upp på vår 300 meter långa löp/promenadslinga innan du kör ett  
styrkepass i vårt nybyggda utomhusgym. 

boulebana – nyhet! 
I anslutning till hotellets uteservering finns det nu möjlighet att spela boule  
på vår helt nya bana. Klot finns att låna i receptionen.

shopping i bomullsfabriken, steningekompaniet & brique
Här får ni inspiration, trend- och modetips i livsstilsbutiken Bomullsfabriken & 
inredningsbutikerna Brique och Steningekompaniet och får shoppa till rabatterat pris.

 
 
 
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

På Nääs Fabriker finns mycket att göra och uppleva. Mycket kretsar kring  
träning och välbefinnande, men här finns så mycket mer. Nedan har vi samlat  
exempel på aktiviteter som vi rekommenderar under din vistelse här hos oss.  

Kontakta oss gärna i receptionen om du vill veta mer. 

aktiviteter på nääs fabriker
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dryckesprovning, musik & dans

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 & grundsmaker i samspel/ 
från valpolicella till amarone
pris: 500 :-/person (min 5 000 :-)

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 samman- 
svetsar gruppen. En energihöjare av rang! 
pris: 8 300 :-

 
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 4 500:-)

geocaching 
Jobba lagvis för att hitta till gömda stationer med hjälp av gps.
pris: 350 :-/person (min 4 000 :-)

slaget om skatten 
Ropa in tävlingsredskap på auktion, vinster i teamkamperna ger ledtrådar  
till skatten.
pris: 350 :-/person (min 4 000 :-)

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: 2 000 :-/flotte (min 4 st flottar och 20 personer)
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föreläsningar & workshops

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. 
Denna inspirationsföreläsning ger en god inblick i Mindfulness. 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.

Christina är dipl. Mindfulnessinstruktör, civilekonom, ledarskapskonsult & tidigare VD.
pris och upplägg: från 8 500:-

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.
pris: på förfrågan

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)

kanoting 
Hyr kanoter och njut av en tur på sjön Sävelången. Varför inte en rolig tipspromenad  
på sjön?
pris: från 300 :-/kanot

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: på förfrågan

övrigt

historisk vandring
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 :- 

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


