Udvalg af aktiviteter på Holberggård
i forbindelse med afholdelse af kurser
eller ophold hos os :
Mountainbike tur :
Se området og få frisk luft og gode oplevelser. Vi tilpasser ruten,
udfordringerne og hastigheden undervejs, så alle kan være med. Forventet
varighed i alt, er 2-3 timer. Undervejs vil vi give vejledning og instruktion til
hvordan op/nedkørsler skal håndteres, samt gode tips.
Vi kommer godt rundt og ser området og prøver også kræfter med de mere
udfordrende steder.
Gokart/Paintball :
Kør gokart mod dine kolleger eller mød hinanden i kamp på paintballbanen.
Bemærk at der er ca en halv times kørsel til disse aktiviteter. Se mere ved at
følge linket her : http://www.gokart.dk/
Vinsmagning :
Få et vinforedrag om for eksempel et specielt vinområde og smag vinene
herfra. Eller smag et udvalg af vores vine med en kort beskrivelse og udvælg
herefter selv vinene til aftenens menu. Skal der være et konkurrenceelement
kan vi lave en blindsmagning hvor I som hold kæmper om at gætte
flaskernes indhold.
Whiskeysmagning :
Vi samarbejder med en Whiskey ekspert der sammensætter og skræddersyr
en smagning som I ønsker det. Det kunne være en kombination af det hele
omkring denne spiritus eller en rød tråd på korntype, land osv.
Altid en spændende, lærerig og anderledes smagning.

Turistattraktion :
Tag et afbræk i jeres møde og besøg Danmarks Borgcenter i Vordingborg.
Danmarks Borgcenter ligger på ruinen af en af middelalderens største
kongeborge. I et helt nybygget, underjordisk udstillingshus spækket med
moderne teknologi, kunstneriske installationer og med specialkomponeret
musik, venter der dig en stemningsmættet oplevelse.
Vi kan arrangere en guidet rundvisning i det tidsrum det måtte passe ind i
jeres møde.
Gourmetophold :
Kombiner jeres kursus hos os med en gourmetoplevelse Start dagen med afholdelse af møde og lækker frokost, afslut mødedagen
med champagne og små appetitvækkere, på vores terrasse med den smukke
udsigt til park og vandet. Nyd herefter en 5 retters menu med gode vine.
Slut af i stuerne med kaffe, chokolade og Cognac.
Overnat i vores flotte værelser og få morgenmaden serveret i vores
restaurant.
Desuden er der mulighed for aktivitet på vores udendørs arealer. Her er et
stort haveanlæg, petanquebane, badesø og stor græsplæne til fodbold,
rundbold, volley eller lignende.
Priser og varighed af aktiviteterne varierer, ligesom antallet af deltagere også
har indflydelse på dette.
Kontakt os for at høre mere om mulighederne til lige netop jeres møde –
info@holberggaard.dk

