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Konferens – Vildmarkshotellet Kolmården 
 

   

Vildmarkshotellet välkomnar med ett varmt afrikanskt tema - året runt! Hotellet ligger alldeles intill 
djurparken, med sagolik utsikt över Bråviken.  

Förslag på upplägg: 

Dag 1: 
11.45  Ankomst, väskor lämnas i bagagerum 
12.00  Lunch med salladsbuffé, smör och bröd inkl. lättöl och mineralvatten.  
13.15  Aktivitet, Teamkamp eller Uppdraget  
15.00  Eftermiddagskaffe med kaffebröd, smörgås, skivad frukt, smaksatt vatten serveras.   
  Incheckning på rum i samband med eftermiddagskaffe. 
17.00  Samling i African Spa & Relax för en avkopplande stund. Spa rock + tofflor att 
 ta med hem. 1 starköl alt 1 glas vin + gourmetbricka serveras  
19.30  Fördrink serveras, förslagsvis 1 glas gott mousserande vin 
20.00  Middagssittning samt 2-rätters middag + dans/party i Restaurang Safari, inkl. DJ  

Dag 2: 
08.00 Frukost 
10.00-12.00 Konferens 
10.45 Förmiddagsfika 
12.00 Lunch med salladsbuffé, smör och bröd     
   inkl. lättöl och mineralvatten. 
 
 

Priser (enligt ovan förslag) 

Pris per person beräknat på 70 personer: 3279 kr, exkl. moms 

I priset ingår:  

 2 st lunch med salladsbuffé, smör och bröd inkl. 
lättöl och mineralvatten. 

 1 eftermiddagsfika dag 1 
 Middagssittning samt 2-rätters middag + 

dans/party i Restaurang Safari, inkl. DJ (egen    
lokal för er)1 förmiddagsfika dag 2 

 Logi i delat dubbelrum, frukost. 
 Fri entré till African SPA & Relaxavdelning 
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TILLVAL (tillägg utöver ovan förslag): 

 Tillägg för 3-rätters festmeny, från 110 kr                              
 Tillägg för havsutsikt, per rum/natt 200 kr 
 Frukt och godis i lokalen, per person 20 kr 
 Aktivitetsförslag Teamkamp*, pris per person 450 kr 
 Aktivitetsförslag Uppdraget**, pris per person 450 kr 
 Utöka din upplevelse i vårt SPA Sparock + tofflor, per person 70 kr 
 Sparock + tofflor samt dryckesbiljett (öl/vin/cider), per person 100 kr 

*TEAMKAMP  
En fartfylld aktivitet med mycket klurigheter och där alla deltagare är En fartfylld aktivitet med mycket 
klurigheter och där alla deltagare är engagerade. Ökad teamkänsla och en massa skratt utlovas. 
engagerade. Ökad teamkänsla och en massa skratt utlovas. 

Gruppen delas i lag för att genomföra olika stationer. Målet är att få så många poäng som möjligt. 
Aktiviteterna är uppbyggda så att alla i gruppen deltar och bidrar till teamets gemensamma resultat.  

Aktiviteterna är roliga och spännande och ger gruppen övning i samarbete, problemlösning och 
gruppkommunikation. Det kan handla om allt ifrån att ställa sig i en viss ordning på en planka utan att 
nudda marken till att bilda en kvadrat iklädda ögonbindlar. Antalet grenar anpassas efter era önskemål 
och tid. 

  

**UPPDRAGET  
En uppskattad teamwork-aktivitet där er uppfinningsrikedom och En uppskattad teamwork-aktivitet där 
er uppfinningsrikedom och gruppintelligens tar er fram i djurparken för att lösa en rad uppdrag. 
gruppintelligens tar er fram i djurparken för att lösa en rad uppdrag. 

Syftet med aktiviteten är att skapa teamkänsla, motivera och stimulera arbetsgruppen, men framför allt 
att ha en rolig stund ihop. Här är samarbete den viktigaste ingrediensen för framgång och en rad 
aktiviteter leder till slut fram till ett lösenord och en vinnargrupp. En härlig möjlighet att kliva ur era 
vardagsroller för en stund. 

Uppdraget startar från en central punkt i djurparken där ni briefas av en aktivitetsledare om de 
utmaningar ni har framför er. 

Den här aktiviteten är ett roligt, fartfyllt och klurigt uppdrag som passar perfekt för gruppen som vill ha 
en inspirerande och sammansvetsande utmaning där alla kan delta. 

 

 


