Teambuilding eller firmatur på

Landa Park
- Få ny energi på Forsand

Ta med g jengen på teambuilding eller firmatur til Landa Park!
Teambuilding er en strategi som hjelper grupper å bli sammensveiset og motivert som lag. Teambuilding er å skape, vedlikeholde og utvikle en gruppe til en
samarbeidende enhet.
Gi ditt arrangement en forhistorisk ramme, og opplev den spesielle stemningen
rundt ildstedene og i Gildehallen.
Styrk sammarbeid og motivasjon med ulike aktiviteter og opplev noe sammen.
Gjennom nye utfordringer og gruppeaktiviteter legger vi vekt på samhold.
Vi på Landapark vil hjelpe dere å skape en happening som vil være uforglemmelig. Vi tilbyr et spennende sosialt program med god mat og drikke.

Varighet på aktivitetene: 2,5 time
Pris for aktivitetene:
kr 250,Pris er pr. pers. Minimum 20 personer.
Vi har et stort utvalg angående meny.
Dere velger om det skal være forhistorisk mat (lam i kokegrop), grillbuffet,
eller 3-retters meny. Pris og utvalg på
vår internettside, eller etter forespørsel.
I tillegg kan dere drikke mjød fra horn!
Landapark har skjenkebevilgning

Vi skreddersyr innholdet etter deres ønsker og budsjett. Flere bedrifter velger
å g jøre stas på sine ansatte med en årlig tur.
Den kan være belønning for god innsats med
vektlegging på opplevelser og spennende
• Pil og bueskytin
aktiviteter med rikelig anledning til sosialt
g
samvær.
• Øksekast

Eksempler på aktivite

ter:

Gjestene blir ønska velkommen av husfrua
på Landa, hvor en får utdelt historiske
drakter. Vi er nå klare for en tidsreise i
parken. Vår omvisning starter i bronsealderhuset 3000 år tilbake i tid.
Etter tidsreisen er det mulighet for
aktiviteter.

For mer informasjon og bestilling, kontakt Jeanette Schlage Tlf: 954 28 451
eller e-post: post@landpark.no.

Tlf: (+47) 954 28 451

www.landapark.no
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Tautrekking
Vinfat-løp-konkurans
e
Landaquiz
Steinkast med VikingDiplom !
Løp i evighetsspirale
n
Balansegang i ør til
stand
Balansekamp på en
trebjelke

