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GPS CHALLENGE 
Her kan du i bogstaveligste forstand ople-

ve naturen på kryds og tværs, når I hold-

vis skal finde rundt og løse opgaver ved 

hjælp af en håndholdt GPS enhed. 
 

Varighed 1½-2 timer 

Pris pr. person kr. 495,- 

Alle priser er ekskl. moms og 

afregnes for minimum 10 personer 

BOW BATTLE 
Du kender det sikkert fra Paintball; den 

intense jagt på fjenden, hvor risikoen for 

selv at blive ramt er stor. Her gør vi ople-

velsen endnu mere spændende, når I skal 

jagte hinanden med bue og pil! Det hand-

ler om strategi og gode reflekser. 
 

Varighed 1-2 timer 

Pris pr. person kr. 475,- 

 

DRONE RACING 
Mulighederne med de små flyvende dro-

ner er talrige og kræver fokus og snilde. 

Her skal I dyste i et vaskeægte ræs gen-

nem en sjov og udfordrende bane. 
 

Varighed 1-1½ time 

Pris pr. person kr. 395,- 

THE BLACK LINK 
Med lyset slukket, og ved hjælp af lysende 

effekter, skaber vi et unikt billede af de 

personlige relationer. Energiniveauet er 

højt, og alle skal gøre en aktiv indsats. 
 

Varighed 1-1½ time 

Pris pr. person kr. 645,- 

TEAM CHALLENGE 
Er I friske på fysiske udfordringer både til 

lands og til vands? Så er denne dyst med 

kajak, mountainbike og forhindringsbane 

absolut alle strabadserne værd. 
 

Varighed 2-3 timer 

Pris pr. person kr. 695,- 

PLAY & CONNECT 
Skal det være sjovt og vil I skabe nye 

relationer? Så er dette koncept super 

underholdning og baseret på masser af 

små opgaver, som kræver samarbejde. 
 

Varighed 1½-2 timer 

Pris pr. person kr. 495,- 

FLIPCHART GAME 
Du kender det fra store fodboldkampe, 

hvor tilskuerne danner mønstre med store 

skilte. Her skal I gøre det på tid og beløn-

ningen for succes falder prompte. 
 

Varighed ½-1 time 

Pris pr. person kr. 395,- 

NYHED 


