Aktiviteter & events
GØR DAGEN TIL EN UFORGLEMMELIG OPLEVELSE
Vi tilbyder et bredt udvalg af teambuildings aktiviteter og -events i forbindelse med din konference eller dit møde.
Vores åbne vidder danner den perfekte ramme om udendørs aktiviteter, mens den store centerbygning åbner op for en
række indendørs muligheder. Herunder præsenterer vi et udpluk af vores mest populære aktiviteter og events.

Fra 30 minutter

Fra 1 time

Gør-det-selv fodbad | kr. 150,Vores spa sørger for fodbad med salt og duft,
der er godt for trætte fødder samt afsluttende
fussbalm. Dertil et glas lækre bobler.

Picnictur i golfbil | kr. 200,Vi pakker en kurv med tæppe, kaffe og kage, og
kører en tur i golfbil til vores smukke picnicspot.

Golfsafari med storyteller | kr. 150,I golfbiler kører vi en guidet tur i naturen med
fortælling om Himmerland, “Made in Denmark”
turneringen og den gamle kirkeruin.
Speed & Snap | kr. 150,En kørende Walk & Talk i golfbil, med foto-tjekpoints
undervejs samt evt. emner, der skal vendes i bilen.
Golf-race | kr. 125,Det gælder om at køre din golfbil igennem forhindringsbanen så hurtigt som muligt – med bind for
øjnene! Heldigvis har du en makker, der kan guide
dig med en walkie.

Tosset med golf | fra kr. 100,Golf proerne stiller op til en række sjove golfudfordringer, hvor I f.eks. skal slå efter tallerkner,
glasborde, boldmaskinen m.m.
Bowlingturnering | kr. 50,Udfordr hinanden til en bowlingturnering og se
hvem, der kan vælte fleste kegler.
Adventure Golf | kr. 50,Få en sjov oplevelse på vores Adventure Minigolfbane, og spil 9 af verdens mest kendte golfhuller
- i miniatureformat.

Pausegymnastik | kr. 125,Vores samarbejdspartnere ved Fit&Sund hjælper
med at få rørt krop og muskler. Kan foregå både
inde og ude.
Golfdart | kr. 100,Deltagerne får en golfkølle og bolde med velcro,
og skal forsøge at få højeste score ved at ramme
vores kæmpe oppustelige dartsskive.
Puttekonkurrence | fra kr. 30,Tag udfordringen op på vores putting green, og se
hvem, der kan få sine bolde i hul med færrest slag.
Alle priser er pr. person inkl. moms og kan variere afhængig af antallet af deltagere.

Himmerland Golf & Spa Resort råder over 60 hotelværelser og 40 feriehuse. Konferencecenteret består af 14 lokaler, heraf 1 VIP Lounge
samt hyggelige pause- og netværksområder. Dertil byder resortet på et væld af øvrige faciliteter og aktiviteter og vores uddannede
meetovator sørger for, at I altid får det bedste ud af jeres arrangement. Der er gratis parkering på vores store p-plads.
Himmerland Golf & Spa Resort Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø

+45 9649 6100

hgsr@himmerlandgolf.dk www.himmerlandgolf.dk

