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

vill veta mer. Alla priser är exklusive moms.

aktiviteter på nääs fabriker

bara här på nääs fabriker
badhuset
Njut av olika bastukoncept, varma utomhusbad med bryggor ut i sjön och härliga 
loungemiljöer ute och inne. (Kostnadsfritt för övernattande konferensgäster  
måndag till torsdag.) 

gym ute & inne
Välj mellan vårt hotellgym eller utegym med 8 styrkestationer.  
 
cyklar 
Under vår- och sommarperioden kan du utforska omgivningarna runt Nääs Fabriker  
på cykel som kan lånas via receptionen.

sup, kajak, trampbåt, elbåt och roddbåt 
Under vår- och sommarperioden kan du utforska omgivningarna runt Nääs Fabriker  
på sjön och uppleva den vackra miljön. 

boulebana 
I anslutning till hotellets uteservering. Klot finns att låna i receptionen.

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

shopping 
Alla som konfererar och bor får 10% rabatt i butikerna på området. Här hittar du 
mode, inredning, design och delikatesser. 

massage och frisör
På området finns möjlighet att boka massage och osteopati hos Pure Studio och  
Wolfgang Osteopati. Vi har också frisörsalong Nyans på området.

löprundor 
Här springer du genom härlig natur och passerar genom bruksorten Tollered med 
dess historiska byggnader. Utskrivna kartor finner du i recepetionen eller digitalt 
via appen Runkeeper. 

historisk vandring medvår app
Upptäck Nääs Fabriker och vackra bruksorten Tollered med vår app. Här finns  
texter och bilder om platsens historia och nutid. Finns där appar finns!  
Ladda ner Nääs Fabriker, appen är gratis.  
 
vip - vistelse med guldkant 
Sätt guldkant på er vistelse! Vi erbjuder prisvärda Guldkantspaket som bl.a. inklud-
erar uppgradering till större rumstyp: superior, deluxe hörnrum eller deluxe loftrum;
guldkant + välkomstdrink (mousserande vin 250:-/person
guldkant + badhuskit på rum 400:-/person
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bröd & malt ölprovning (2 tim)
Är ni sugna på att göra en annorlunda och rolig aktivitet tillsammans med företaget? 
Nu finns det möjlighet att boka ölprovning på vårt eget bryggeri och bageri Bröd 
& Malt. 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: 316:- per person (min 10 personer, max 25 personer)

pizza on tap på bröd & malt (3 tim)
Vi serverar stenugnsbakade surdegspizzor på Bröd & Malt 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)

vinprovning (1,5 tim)
Under lättsamma former provar vi utvalda kvalitetsviner från i första hand Italien och 
Sydafrika (Champagne). Till detta serveras gott tilltugg anpassat för kvällens vinval.
pris: 500:-/per person (min 10 personer, max 16 personer)

matlagningsstudio 
Matstudion, fransk lantlyx och engelsk “pubgrub” är bokningsbara fr.o.m. hösten 2023.

historisk vandring med guide (1,5 tim)
En promenad genom bruksortens centrala delar med berättelser om bostäderna, 
fabriksbyggnaderna och kraftstationen. pris: 4 200 :- 

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. 4 500:- Tid: 60-90 min. 
 
 
musik, dans & måleri
musikquiz (1 tim)
Med duo. pris: från 14 500 :- 

frågesport (2 tim)
Frågesport som med fördel kombineras med musikunderhållning. pris: från 16 000 :-

linedance (2 tim)
Lär er dansa linedance. Inga förkunskaper krävs. pris: 325 :-/person (min 4 500 :-)

körövning (2 tim)
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 :-)
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träning och välbefinnande 
kallbad med embrace the cold (1,5 tim) 
Ta med kollegorna på en oförglömlig upplevelse där ni utmanar er själva samtidigt som 
ni stärker gruppkänslan. Vi börjar med en föreläsning där ni lär er om kylans positiva 
effekter och om hur andningen hjälper er hantera stress i vardagen. Efter en häftig and-
ningsoptimering coachas ni sedan i 4-gradigt vatten under 2 minuter. Anpassningsbart 
upplägg. (min 8 pers) pris på förfrågan.

yoga (1 tim) 
Vi erbjuder olika former av yoga, kontakta oss för mer info.   
pris: 220:-/person (min 2 100:-)

utomhusträning (1 tim) 
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

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

kanot
Hyr kanoter och njut av en tur på sjön Sävelången.  
pris: från 325 :-/person 

tips!
Packa med er eftermiddagsfikan ut på sjön och upplev den vackra naturen vid  sjön. 
 

äventyr 
teamfabriken (1,5 tim)
Teamfabriken kan liknas vid en attraktionspark med 15 unika uppdrag som utförs i olika 
rum. Ni tävlar i lag och varje lags mål är att samla så många poäng de bara kan, genom 
bra teamwork i deras uppdrag. 
pris: 345:-/person (min 4 pers max 50 pers)

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)

tips om föreläsning!
Vi tipsar dig gärna om bra föreläsningar. Kontakta oss för förslag.


