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aktiviteter på nääs fabriker
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.

bara på nääs fabriker
vistelse med guldkant
Sätt guldkant på er vistelse! Vi erbjuder ett prisvärt Guldkantspaket som inkluderar
uppgradering till större rumstyp: superior, deluxe hörnrum eller deluxe loftrum samt
välkomstdrink (mousserande vin) pris: 250:-/person
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.
massage och osteopati
På området finns möjlighet för både massage och osteopati hos Nyans och Noh Clinic.
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.
workshop i ull
Känn er som hemma i vår ulliga butik Ullmagasinet och låt er inspireras till att skapa
vackra enkla och funktionella produkter i tovad ull. Färdiga kit för att stansa, limma,
fläta och binda. pris: 450:-/person (max 8 pers) min. 3600:- Tid: 60-90 min.
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träning
yoga (60 min)
Vi erbjuder vi olika former av yoga, kontakta oss för mer info.
pris: 180:-/person (min 1 800:-)
utomhusträning (60 min)
En träningsform där det bästa ur många världar vävts samman till att bli en extremt
effektiv, tuff och rolig träning – utomhus! pris: 2 200 :- + 70 :-/person
trail run
Trail running är en pulshöjande, äventyrlig upplevelse som ger begreppet "less is more"
en sann mening.
pris: 495:-/person - minst 4 950:- (1 löparguide per 12 personer ingår)
2 200:- för en extra guide om så önskas
löpning runt tollered
Här springer du genom härlig natur med vackra insjöar, skog och öppna ängar och passerar genom bruksorten Tollered med dess historiska byggnader. Vi har tagit fram tre
rundor; 2,5km, 5,4km och 8km. Hämta gärna upp din karta i vår reception eller ladda
ner rundorna i Runkeeper

aktiviteter på sjön
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.
pris: från 300 :-/person

äventyr
fångarna på fabriken (1,5 tim)
Tävla lagvis i olika utmaningar och vinn nycklar. Målet är skattkistan.
pris: 325 :-/person (min 4 500 :-)
mission completed (1,5 tim)
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: 375 :-/person (min 6 900:-)
slaget om skatten (2 tim)
Ropa in tävlingsredskap på auktion, vinster i teamkamperna ger ledtrådar till skatten.
pris: 375 :-/person (min 6 900 :-)
lådbilsbygge (2 tim)
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 (2 tim)
Konstruera en flotte. När alla flottar är klara blir det flottrace.
pris: 3 000:-/flotte (min 3 st flottar och 20 personer)
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kulturellt och kulinariskt
provsmakning ost & dryck med hugo ericson ost
Sedan länge har familjeföretaget Hugo Ericsom Ost huserat här på Nääs Fabriker.
I priset ingår sex ostar, tre dryckesalternativ (varav två är vin), samt tillbehör som t ex
bröd, kex, frukt och marmelad.
pris: 500 :-/person (minimipris 5 000:-, för grupper på 8-20 personer)
vinprovning
Under lättsamma former provar vi utvalda kvalitetsviner från i första hand Italien och
Sydafrika (Champagne). Till detta serveras gott tilltugg anpassat för kvällens vinval.
glas- & vinprovning
Här provar vi utvalda kvalitetsviner från Italien och Sydafrika (Champagne) samtidigt
som vi får uppleva hur olika vinerna smakar i olika former av glas. Alla som deltar får
med sig ett glas hem som minne.
pris: kontakta oss för priser och mer info om provningarna.
historisk vandring med guide
En promenad genom bruksortens centrala delar med berättelser om bostäderna
och fabriksbyggnaderna.
pris: 3 200 :-

matlagningsstudio
Välkommen in i vår fantastiska matlagningsstudio! Här kan upp till 16 personer laga
mat under lättsamma former ihop med våra duktiga kockar och konditorer. Välj mellan
våra tre olika koncept:
- matstudion all in
- fransk lantlyx
- engelsk "pubgrub"

ölprovningar och aktiviteter
Är ni sugna på att göra en annorlunda och rolig aktivitet tillsammans med företaget?
Nu finns det möjlighet att boka ölprovning och vårt nya koncept Pizza on Tap hos vårt
kombinerade bageri och bryggeri Bröd & Malt.
ölprovning
Vi börjar med en genomgång av bryggeriets öl och samtalar kring hur vårt cirkulära
koncept med bröd från bageriet och ölbryggningen fungerar. Därefter går vi och kollar
in vårt lilla bryggverk med jästankar. Vi avslutar med en ölprovning på övervåningen.
pris: 395:- per person (min 10 personer, max 25 personer)
pizza on tap
Vi serverar stenugnsbakade surdegspizzor tillsammans med en provning av bryggeriets
öl. Guidad tur och genomgång i bryggeriet ingår.
pris: konferensgrupp 7 000:-, privat grupp 775:-/person
(min 10 personer, max 16 personer. kontakta oss för mer information.
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musik & måleri
musikquiz med liveband
Frågesport som med fördel kombineras med musikunderhållning.
pris: från 13 000 :linedance (2 tim)
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 (1,5 tim)
En positiv och kreativ aktivitet där ert konferenssyfte kan bli temat på måleriet.
pris: 395 :-/person (min 4 500 :-)

föreläsningar & workshops pris på förfrågan
gregor schill, schill coaching ab (1,5 tim)
vi gör varandra bättre
Vilka faser går vi igenom – och hur kan vi göra det smidigt?
• Från grupp till högeffektivt team • Olika beteendestilar- egenskaper, drivkrafter
och behov • Olikheters styrkor – och utmaningar • Hur möta, stödja och samarbeta?
smart ledarskap www.smartledarskap.se
Smart ledarskap stödjer ledare, grupper och organisationer att bli mer effektiva.
• Utveckling och trivsel genom kommunikation och feedback
• Vi står inför förändring – alla med på tåget
• Hur hantera konflikter – teori och verktyg
• Vi behöver samarbeta bättre - grupputveckling
ul - utvecklande ledarskap (3,5 dagar) med försvarshögskolans koncept
il – indirekt ledarskap (3 dagar) med försvarshögskolans koncept
mental träning - för välbefinnande & prestation
• Tankar, känslor & beteenden • Mentala tillstånd • Mentala grundregler och nyckelfaktorer • Stress och stresshantering • Västerländsk vs Österländsk Mental Träning
• Prestationspsykologi
norvy brandin & tara hunnewell – the now
meditation/andningsträning
Fördelarna med meditation på arbetsplatsen är många. Denna workshop utforskar
kraften av meditation och andning för att lugna nervsystemen och minska stress.
behåll kontakten
Vill du skapa en harmoniserad och produktiv arbetsplats? Denna kurs är bra för
team-buildings. Dessa kurser hålls på engelska.
hjärt-lungräddning /hlr) med hjärtstartare - livsviktigt - hlr center
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.
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