GAVNØ

TEAMBUILDING &
FIRMAARRANGEMENTER

Hold Jeres næste firmaarrangement på naturskønne Gavnø
Gavnø

Den idylliske ø Gavnø, ligger i Karrebæk Fjord syd for Næstved. Her ligger Gavnø Slot,
som udover at fungere som hjem for Baron Otto Reedtz-Thott, hans hustru Helle ReedtzThott og deres tre børn, også byder på Nordens største private malerisamling og en udstilling af de næsten urørte værelser. Hertil kommer den fantastiske slotspark, hvor blomster i tusindevis, pryder landskabet med et væld af farver og dufte. Trætoppene i de 150 år
gamle egetræer omkring slotsparken, udgør den udfordrende og spændende trætopbane,
Gavnø Go Fly. Prikken over i’et findes i den istandsatte længe af den historiske avlsbygning. Her findes Danmarks eneste Slotsbryggeri, hvor Gavnø’s egne linier af slotsaftappet
øl, for første gang så dagens lys.

Hvorfor skal I vælge Gavnø til jeres næste firmaarrangement

Med en placering kun 1 times kørsel fra København, er Gavnø den perfekte location for
en dag med fuldt fokus på de interne relationer. Øen er afskåret fra dagligdagens stress
og jag, og motorstøjen fra den evige trafik, er udskiftet med fuglekvidder og vinden i
træerne.

Vi tilbyder

Mange forskelige lærerige og underholdende aktiviteter, som kan sammensættes præcis
efter Jeres ønsker og behov.

Velkommen til Gavnø

GAVNØ

SABRINA DEN HERTOG

+45 20 33 33 02
sabrina@gavnoe.dk

AKTIVITETER
• Sammensæt selv Jeres dag på Gavnø
• Oplevelser i enestående omgivelser
• Aktiviteter for alle aldersgrupper
“Erfaring er ikke, hvad mennesker oplever.
Det er hvad mennekser bruger det oplevede til.”
- Albert Einstien

AKTIVITETSOVERSIGT

GAVNØ GO FLY

LERDUESKYDNING

Prøv kræfter med vores sjove og udfordrende trætopbane, 18 meter oppe i Gavnøs 150
år gamle trækroner.

Oplev suset og spændingen, når der trykkes
på aftrækkeren. Mærk varmen og følelsen af
sejr, når lerduen splintres i luften foran dig.

Mærk jeres grænser bliver skubbet, og samarbejdet stige, når I hjælper og guider hinanden gennem flere nervepirrende forhindringer højt over skovbunden.

Lerdueskydning er en aktivitet, som ikke blot
er sjov at deltage i, men også at overvære sine
kollegaer forsøge sig med.

Gavnø Go Fly er den ideelle aktivitet, når
det gælder om at klare sig sammen igennem
en uvant og grænseoverskridende situation.
Her bliver rollerne ofte byttet helt om.

PRISEKSEMPEL
DKK 5.000 ved 20 deltagere

6 - 100
GAVNØ SLOT

Gavnø 2, 4700 Næstved
www.gavnoe.dk

I bliver samlet transporteret længere ud på
øen, hvor vores dygtige skytte vil gøre sit bedste for at guide og instruere jer til at ramme
plet. Dete hele foregår med den smukkeste
udsigt ud over Karrebæk Fjord.

PRISEKSEMPEL
DKK 6.500 ved 20 deltagere

5 - 20

BYG EN TØMMERFLÅDE
Seriøs underholdning samarbejdsøvelse.
Byg en tømmerflåde af rafter, tønder og
bindegarn. Tømmerflåden skal kunne bære
mindst 3 personer.
Ved flere hold er der mulighed for kapsejlads
efterfølgende, i de natursskønne områder
omkring Gavnø Slot.

PRISEKSEMPEL
DKK 6.500 ved 20 deltagere

10 - 40
SABRINA DEN HERTOG

+45 20 33 33 02
sabrina@gavnoe.dk

AKTIVITETSOVERSIGT

BLIND LEDER

HEJS FLAGET

VANDRENDE A

En ting er at udvikle og udføre en strategi,
med målet for øjet. Det er dog en helt anden
sag, når det samme skal gøres med bind for
øjnene.

I denne udfordring, vil jeres samarbejde blive
sat på en alvorlig prøve. Opgaven er simpel;
hejs flaget. Det vil dog hurtigt stå klart, at
løsningen slet ikke er så enkel, som opgavens
ordlyd antyder.

Det Vandrende A er en sjov og udfordrende
samarbejdsøvelse, hvor jeres samarbejde og
koordinering virkelig bliver sat på prøve.

Blind leder er en anderledes, underholdende
og ej at forglemme, ekstremt udfordrende samarbejdsopgave, hvor målet er at udføre en
fælles opgave i blinde.

For at lykkes med denne opgave, skal der samarbejdes på kryds og tværs, og ingen kan
undværes.

Det vil dog ofte overraske, hvor meget man
som et team er i stand til at udføre, så længe
kommunikationen fungerer.

Derudover vil kreativitet og kommunikation
være nøgleord for, at I sammen skal komme i
mål og få hejst flaget.

Alle mand skal bidrage for at komme i mål
med denne øvelse, som kræver præcis kommunikation og teamwork for at udføre.
Ved større grupper afsluttes denne øvelse
med at spændende kapløb, i de smukke omgivelser i slotsparken.

PRISEKSEMPEL
KOMBINÈR 2 ØVELSER - DKK 5.500 ved 20 deltagere

6 - 40
GAVNØ SLOT

Gavnø 2, 4700 Næstved
www.gavnoe.dk

SABRINA DEN HERTOG

+45 20 33 33 02
sabrina@gavnoe.dk

AKTIVITETSOVERSIGT

RUNDVISNING

HAVEVANDRING

ØLSMAGNING

Oplev det historiske slot indefra, og mærk
historiens vingesus, når I bevæger jer ned af
de lange gange. Væggene prydes af Nordeuropas største malerisamling og værelserne står
nærmest uberørte hen.

Nyd en tur gennem den fantastiske slotspark,
hvor to sæsoner aldrig er ens. 500.000 blomsterløg plantes hvert eneste år, i farverige
kombinationer og udformninger.

Oplev den unikke stemning i Danmarks
eneste Slotsbryggeri, og smag på et udvalg
af de spændende og velsmagende øl med
Gavnøs egne recepter.

Alle sanser kommer i spil, når man står
sansehaven og de romantiske rosenhave.

Brygmesteren vil stå klar til at vise jer rundt
i bryggeriet og efterfølgende guide jer
igennem en sanselig ølsmagning.

Vores dygtige guider, fortæller indgående de
fangende historier og anekdoter om malerierne og de forhenværende beboere og gæster.
En rundvisning på slottet, er et fantastisk kulturelt afbræk, på en dag med udendørs aktiviteter.

PRISEKSEMPEL
DKK 2.750 ved 20 deltagere

10 - 100
GAVNØ SLOT

Gavnø 2, 4700 Næstved
www.gavnoe.dk

Vores dygtige gartnere følger jeg, og står klar
med historiske fortællinger om den imponerende have og dens afgrøder.

PRISEKSEMPEL
DKK 2.750 ved 20 deltagere

10 - 100

PRISEKSEMPEL
DKK 2.460 ved 20 deltagere

6 - 50
SABRINA DEN HERTOG

+45 20 33 33 02
sabrina@gavnoe.dk

FORPLEJNING

FORPLEJNINGSOVERSIGT

MORGENMAD

LET FROKOST

SMØRREBRØD

Start dagen ud med dejlig morgenmad i den
idylliske Café Tulipanen, og opbyg energi til
dagens aktiviteter.

Få en velfortjent pause, og nyd en frokost i
Café Tulipanen.

Få en velfortjent pause, og nyd en velfortjent
frokost i Café Tulipanen.

Vores dygtige og smilende personale, vil stå
klar med frisksmurte sandwich, fyldt med
årstidens friske råvare og lækkert pålæg.

Vores dygtige og smilende personale, vil stå
klar med frisksmurt smørrebrød, belagt med
årstidens friske råvarer og lækkert pålæg.

Let morgenmad (85 kr. pr. person)
• Ét rundstykke, rugbrød, ost, marmelade og
pålæg. Dertil kaffe.
Morgenmadsbuffet (145 kr. pr. person)
• Rundstykker, franskbrød, rugbrød, honning,
most, frisk frugt, 2 slags pålæg, ost og wienerbrød. Dertil kaffe.

PRISEKSEMPEL
DKK 1.700 ved 20 deltagere

GAVNØ SLOT

Gavnø 2, 4700 Næstved
www.gavnoe.dk

Fås også som To-Go pakke inkl. et. stykke
frisk frugt.

PRISEKSEMPEL
DKK 1.300 ved 20 deltagere

PRISEKSEMPEL
DKK 2.500 ved 20 deltagere

SABRINA DEN HERTOG

+45 20 33 33 02
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FORPLEJNINGSOVERSIGT

FROKOSTBUFFET

PICNIC I PARKEN

GRILLMIDDAG

Når de første aktiviteter er veloverstået, og batterierne skal lades op igen, vil der være dækket
op til afslapning i Café Tulipanen.

Nyd en picnickurv fuld af lækkerier i Gavnøs
eventyrlige Slotspark. Kan bookes både som
dags- og aftenarrangement. Inkl. tæpper.
Minimum 20 personer.

Slut dagen af med en lækker grill-middag,
hvor der virkelig kan hygges og snakkes om
alle de forskellige indtryk, dagen og aktiviteterne har bragt.

Forslag 1 - 175,- pr. person
Ferskrøget laks med humus • 2 italienske
pølser • Okse/kyllinge frikadeller • Kyllingepaté • Syltede løg • Gouda med pesto • Pannacotta med bær • Brownies med valnødder
• Pesto og oliven • Hjemmebagt brød

Der vil være både oksekød, kylling og pølser,
kartofler og spændende salater.

Vores dygtige køkken tilbereder en lækker
buffet, fyldt med sæsonens gode råvarer.

Andre sammensætninger er muligt.

PRISEKSEMPEL
DKK 3.580 ved 20 deltagere

GAVNØ SLOT

Gavnø 2, 4700 Næstved
www.gavnoe.dk

PRISEKSEMPEL
DKK 3.500 ved 20 deltagere

PRISEKSEMPEL
DKK 4.500 ved 20 deltagere

SABRINA DEN HERTOG

+45 20 33 33 02
sabrina@gavnoe.dk

PAKKE EKSEMPLER
• Dagsarrangementer på naturskønne Gavnø
• Fokus på gode oplevelser og sammenhold
• En unik kombination af kultur og læring
“Ingen kan alt. Alle kan noget.
Sammen kan vi endnu mere.”
- Max Lucado

PAKKE EKSEMPLER

VIDEN

OPLEV

SMAG

• Havevandring

• Gavnø Go Fly

• Ølsmagning i slotsbryggeriet

• Guidet rundvisning på slottet

• Blind leder

• Gavnø Go Fly

• Frokost i Café Tulipanen

• Hejs flaget

• Frokost i Café Tulipanen

• Lerdueskydning

• Kage og kaffe

• Frokost i Café Tulipanen
Varighed ca. 3 timer

Varighed ca. 6 timer

Varighed ca. 4 timer

PRISEKSEMPEL
DKK 4.800 ved 20 deltagere

PRISEKSEMPEL
DKK 18.300 ved 20 deltagere

PRISEKSEMPEL
DKK 10.060 ved 20 deltagere

GAVNØ SLOT

Gavnø 2, 4700 Næstved
www.gavnoe.dk

SABRINA DEN HERTOG

+45 20 33 33 02
sabrina@gavnoe.dk

MØDER

• Dagsmøder og heldagsmøder
• Kurser og konferencer
• Elegante lokaler i Slotsbryggeriet

MØDER

DAGSMØDER FRA 9-17

HELDAGSMØDE FRA 9-21

Hold møder, kurser og konferencer i det meget smukke, historiske og
elegante lokale i Slotsbryggeriet på Gavnø. Omgivelser med højt til loftet,
lysekroner og med den mest vidunderlige stemning.

Hold møder, kurser og konferencer i det meget smukke, historiske og
elegante lokale i Slotsbryggeriet på Gavnø. Omgivelser med højt til loftet,
lysekroner og med den mest vidunderlige stemning.

Vores standard dagsmødepakke indeholder følgende:
• Konferencesal i Slotsbryggeriet med plads til 180 personer i biografopstilling
• Standard av-udstyr: LCD-projektor, lærred samt whiteboard
• Trådløst internet
• Kaffe, the, isvand og frugt under hele mødet
• Let morgenmad
• Frokost: 2 x Gavnø Sandwich
• Eftermiddagspause med kaffe og kage

Vores standard heldagsmødepakke indeholder følgende:
• Konferencesal i Slotsbryggeriet med plads til 180 personer i biografopstilling
• Standard av-udstyr: LCD-projektor, lærred samt whiteboard
• Trådløst internet
• Kaffe, the, isvand og frugt under hele mødet
• Let morgenmad
• Frokost: 2 x Gavnø Sandwich eller buffét
• Eftermiddagspause med kaffe og kage
• Grillmiddag

PRISER FRA
DKK 495,- pr. deltager

PRISER FRA
DKK 995,- pr. deltager

50 - 180
GAVNØ SLOT

Gavnø 2, 4700 Næstved
www.gavnoe.dk

50 - 180
SABRINA DEN HERTOG

+45 20 33 33 02
sabrina@gavnoe.dk
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