Arendal Herregaard Spa & Resort
Arendal Herregaard Spa & Resort er et av Sør-Norges mest særegne og spennende kurs- og konferansehotell.Idyllisk
beliggende ved Skagerakkysten ytterst på Tromøy, Hove grensende til Raet Nasjonalpark, ca. 6 km. øst for Arendal.

En perfekt beliggenhet for avslapping året rundt

Oversikt over aktiviteter & teambuilding ved
Arendal Herregaard Spa & Resort.
Vi er glade for at dere ønsker å legge en konferanse hit til oss. Det er viktig at man kan legge
av tid for aktiviteter/teambuilding ved en viktig samling for deres bedrift.
På neste side har vi en oversikt over hva våre dyktige samarbeidspartnere kan bistå dere med.
Våre samarbeidspartnere vil i samarbeid med dere lage en aktivitet som er spesialtilpasset
deres ansatte og målet for deres konferanse. Hvis dere har spesielle ønsker som ikke dere
finner i denne oversikten, er det bare å kontakte vårt bokkingkontor så vil de hjelpe dere
videre.
Hvis tilbudet som vedlegges under er i tråd med deres krav og ønsker, ser vi frem til å
gjennføre deres aktiviteter hos oss.
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Samarbeidspartner: Wannado.
360° Wannado
Alle har vi vel et forhold til 71° nord. Har du kanskje lurt på om dette er noe du kunne ha
deltatt på? Vi i Wannado har fjernet intrigene, utstemmingen, slitet, blodsmaken og milene –
igjen står utfordrende aktiviteter for lag som ønsker å komme nærmere hverandre. Vi byr på
tankenøtter og utfordringer som laget må løse sammen. Ekstremgraden kan legges høyt for
grupper som ønsker å være ute og kjenne vær og natur på kroppen, eller nedjusteres for de
som bare ønsker å gjøre noe gøy før middag eller et festlig lag.

Latteryoga, mordgåter, m.m.
En god latter forlenger livet – en klisjé? Tvert i mot: all forskning viser at det har direkte
innvirkning på helsen når man ler! Gjennom mange års virke som latteryoga-instruktør frydes
Tone Pernille stadig over deltakernes henrykkelse og iver. I mordgåtene leder vi deltakerne
gjennom en spennende historie, der alle tildeles roller og oppgaver, og gruppen selv må løse
gåten.

Farmen, Mesternes Mester og 71´Nord på Tromøya
Aktiviteter inspirert av disse tv-seriene blir nå arrangert på rundt hotellet på Tromøy. Ta
kontakt så tilpasser vi aktiviteten til deres gruppe. Inkludert er mat, fag, fysiske utfordringer,
hodebry og masse humor.
Samarbeidspartner: Mindline
Fag & Inspirasjonssamlinger i løpet av 2 – 3 timer.
I våre foredrag tegner vi – bokstavlig talt – store bilder for å visualisere tema som kultur,
identitet, samarbeid, relasjoner, salg og service. Vi formidler faget direkte relatert til kundens
prosjekt og jobbhverdag.
Foredraget varer en time, workshop 1-2 timer. Det blir som en liten FAG & INSPIRASJONS
SAMLING på 2-3 timer – for bedrift/team/prosjekt.
Det er mange ingredienser i våre foredrag. Vi blir inspirert av våre kunder, psykologi faget,
ekstremsport-teori og praksis (mental fokus), og erfaringer fra 15 år som HR-konsulenter i
næringslivet.
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