
Vad ska vi 
hitta på?

Att samlas runt en gemensam aktivitet är ofta en viktig del av konferensen.
 

Vi har ett ovanligt brett aktivitetsutbud och beroende på om ni önskar byta miljö och besöka vårt
närområde, eller om ni vill stanna kvar på hotellet finns det många olika aktiviteter att välja på.

Har ni egna önskemål på aktiviteter och arrangemang, gör vi naturligtvis vårt bästa för att uppfylla dessa.

VÅRT NÄROMRÅDE
Grevskapet Gränna & Visingsö bjuder på en mångfald av utflyktsmål och aktiviteter!

 Här hittar man lätt något för alla smaker och åldrar - från polkagrisbakning till 
båtturer i John Bauers värld!

PÅ HOTELLET
För er som kanske har ett redan fullspäckat schema under er konferens, och hellre stannar på

hotellet, erbjuder vi tillsammans med våra samarbetspartners en rad olika aktiviteter som 
kan ske under er middag eller som en liten pulshöjande kick. 

På följande sidor kan ni läsa närmare om varje aktivitet.
Samtliga priser är exklusive moms, om inget annat anges.

Välkomna med er förfrågan!
0390-108 00 | info@gylleneuttern.se



POLKAGRISBAKNING
Polkagrisbakning är en av våra mest populära aktiviteter. Polkagrisens historia
daterar hela vägen tillbaka till 1859 då Amalia Eriksson uppfann denna godbit

hemma i sitt kök. Nu är det er tur att få snurra och tvinna polkagrisar
tillsammans med Polkapojkarnas glada bagare. Vi utlovar mycket skratt, många

smakbitar och en garanterat rolig stund

Antal: minst 8 personer
Tid: ca. 2 timmar

500 kr per person för DeLuxe-paketet
inkl. presentkasse med egenbakade polkagrisar,  i papper med er egna logo alt. budskap

 
378 kr per person för Standardpakeket

BAKA GRÄNNAKNÄCKE
Knäckebrödet har blivit Grännas nya exportvara och på Grännaknäcke bakas originalet.

Varmt välkomna in till bageriet på Brahegatan mitt i Gränna där ni får sätta degen, kavla, sporra
och baka av det goda brödet. Därefter blir det naturligtvis avsmakning med goda tillbehör.

Antal: 1-12 personer
Tid: 1 timme

1 872 kr för hela gruppen 
(vid fler än 12 personer tillkommer 156 kr per person)

MAT & DRYCK

GLASSPROVNING
I Gränna bakas inte bara polkagrisar och knäckebröd, utan här produceras även glass.

På Grenna Glass får ni smaka er igenom 7-8 olika smaker som ni sedan ska gissa ingredienserna på 
- det blir mycket glass och många spännande smaker!

Antal: minst 6 personer
Tid: 1 timme

195 kr per person



ÖLPROVNING
Tillsammans med det närliggande gårdsbryggeriet Nääs har vi en smakrik ölprovning med 

sex olika gårdsöl. Det är dags att hitta en ny favorit.

371 kr per person

DRYCKESPROVNINGAR
Tillsammans med samarbetspartners och leverantörer kan ni samla gruppen 

och njuta av en lärorik dryckesprovning.
 

Vi erbjuder provningar av: vin | öl | whisky | rom | te

Antal: minst 8 personer
Tid: 1 timme

För aktuell prislista, vänligen kontakta vår reception
tilltugg, bröd & vatten ingår

MAT & DRYCK

CHOKLADPROVNING
Lär mer om choklad, dess ursprung, tillverkning och mycket mer på vår chokladprovning.

Ett perfekt evenemang för den riktiga chokladälskaren!

Antal: minst 6 personer
Tid: 1 timme

275 kr per person
total resekostnad 250 kr tillkommer



TROLSKA BÅTTURER
Öster om Gränna finns sjöarna Bunn & Ören med sin vackra skog som gett

John Bauer inspiration till sina berömda sagor och trollmotiv. Sjöarna med sina små
öar kan upplevas med en rundtur i passagerarbåt, eller så kan ni hyra kanot och leva

ett riktigt vildmarksliv. Under augusti - september kan du även boka kräftfiske.

Antal: minst 12 personer
250 kr per person

Kräftfiske och båttur: 720 kr per person

UPPTÄCKA

GRENNA MUSEUM
Grännasonen, vetenskapsmannen och innovatören Salomon August Andreé var fast

besluten att bli fösta att nå Nordpolen i gasballong. På museet visas Andrées farofyllda
luftfärd tillsammans med andra historiska berättelser från Gränna och Visingsö.

Tid: 1 timme
Från 50 kr per person 

(guidekostnad tillkommer)

REMMALAG
Upplev en guidad tur med Visingsös populära hästdroskor och ta en del av öns vackra
natur och historia. Från Visingsös hamn går det täta turer och ni väljer själva den tid

som passar er bäst.

Kontakta oss för aktuell prislista och tider.



GUIDAD TUR I RÖTTLE BY
Nedanför hotellet, vid Vätterns strand ligger Röttle by som på 1600-talet var greve Per
Brahes industriby med Smålands första pappersbruk. Röttle är idag en betagande idyll

med stämning från gången tid med frodig grönska.

Antal: max 30 personer
Tid: ca. 1 timme

60 kr per person, lägsta avgift 400 kr

ÄPPELSAFARI
 

Antal: 10-35 personer per åktur
Tid: 1-1,5 timmar
138 kr per person

 

Upptäck den vackra äppledalen i Kaxholmen, söder om Gränna!
På Rudenstams Bär & Frukt erbjuds det under hösten äppelsafari i deras
odlingar. Med en traktor som dragkraft tuffar en vagn runt bland träden.

Under färden berättar en guide hur det går till att odla och producera frukt
i stor skala.

UPPTÄCKA

LUFTBALLONG
 

 
Tid: 1 timme i luften

Pris 1-8 personer: 2600 kr per person
Pris 9- 12 personer: 2300 kr per person

 

Den första ballongturen brukar bli en fantastisk upplevelse, fylld av
fascinerade ögonblick och spänning. Varje ballongfärd är ett äventyr i sig -

eftersom vädret förändras vet man inte alltid var landningen sker. Man
flyger inte när det regnar, åskar eller vid dålig sikt.

 
Lämplig klädser: Fritidskläder, bra skor eller stövlar

 



GOLF
Spela på ett par av Sveriges vackraste golfbanor:

Gränna GK & Wiredaholms GK!
 

Perfekt för en aktiv konferens. 
 

Greenfee från 350 kr per person
(helger 450 kr per person) 

AKTIVERA KROPP & KNOPP

KLUBBKARIBIEN
I denna aktivitet får ni möjlighet att testa på olika latinamerikanska danser

såsom salsa, Kizomba Bachata & Reggeatón. Här får ni släppa loss och det utlovas mycket
rörelser och skratt!

 
Tid: 1 timme

2200 kr oavsett antal personer

SEGWAY
Prova på segway! 

 
En bana riggas upp med olika sorters hinder och banor som passar just er grupp. Ni provkör

med instruktör innan passet.  
 

Antal: minst 10 personer
Tid: 1,5-2 timmar
250 kr per person

MISSION COMPLETED
Vi börjar med att ni delas in i lag. Varje lag får en ryggsäck och surfplatta, och ska med dessa
navigera till ett 40-tal punkter ute i området. Här ställs ni inför varierade utmaningar: Från

logiskt tänkande, kluriga frågor till kreativa uppdrag. Vissa uppdrag kan kräva kreativ
fotografering och filmning. Men akta er för tullzoner - går ni in i dessa drabbas 

laget av minuspoäng!
 
 
 

Antal: minst 16 personer
Tid: 1,5 timmar

375 kr per person



MÄSTARNAS KAMP
Här krävs kämpaglöd och fokus!

 
Vi startar med en grundomgång där deltagarna i lag ställs inför olika utmaning. Testa er

uthållighet, tidsuppfattning och styrka. Det räcker inte med en stark - det krävs
samarbete för att ta sig till finalen. Medlemmarna i det vinnande laget går direkt till final.

Deltagarna i det andra laget får chansen att knipa en finalplats i en sista utslagning. I
finalen ställs alla mot alla för att, en gång för alla, utse företagets mästare.

 
(Ombyte rekommenderas för denna aktivitet)

 
 
 
 
 
 
 
 

Antal: minst 18 personer
Tid: 2 timmar

Från 490 kr per person

AKTIVERA KROPP & KNOPP

ESCAPE GAME
Escape Game spelas i lag om ca. 6 deltagare. Via en rad mer eller mindre sluga ledtrådar

ges gruppen möjlighet att lösa många delmoment. För att lyckas gäller det att ha alla
sinnen öppna! Äventyret utspelar sig på en superhemlig plats under jorden i norra

Sverige - med direkt hot utifrån. Det är bråttom för deltagarna att gemensamt klara en
rad övningar för att rädda alla i gruppen, och vinna sin frihet.

 
 
 
 

Antal: minst 18 personer
Tid: 1.5 timmar

Från 350 kr per person

BUMPER BALL
Bumper ball är en rolig och skrattframkallande variant av fotboll. Du hoppar in en stor,
genomskinlig  bubbla, och börjar spela. Om du krockar med en annan bumperspelare

faller du - och de - omkull säkert och till allas glada skratt. 
 

Antal: minst 10 personer
Tid: 1-2 timmar (beroende på antal)

395 kr per person 
(priset sänks med 15 kr vid 16+, 20+ & 33+ personer)



ALLA TIDERS-QUIZ

MUSIKQUIZ

I denna nostalgitripp kikar vi in i fyra årtionden från 70-talet fram till 2010. I lag får ni
svara på frågor om musik, film, sport och mycket annat. Ögonblick vi minns, TV-

serier, maträtter bjuds ni på i detta underhållande quiz.

Låtarna är på svenska, internationella och allt där mellan. Vi framför låtarna live, och
ni har tre svarsalternativ att välja på. Med lite tur, kvalificerade gissningar och bred

genrekunskap kommer du långt.

Antal:  minst 17 personer
Tid: 2 timmar

Från 350 kr per person

Tid: 1.5 timme
Pris: 4000 kr

UNDERHÅLLNING

GALNA SERVITÖRER
Till en början går allt bra och de galna servitörerna varken syns eller hörs, men ju längre

kvällen går börjar fasaden krackelera. Förvåningen över hur de beter sig byts mot gapskratt
när mer och mer galna saker händer! 

Antal:  1-200 personer
Tid: 1 timme

Från 11 500 kr (1-25 gäster)

MORDMYSTERIUM
Vem kan du lita på? Vem är mördaren? Nu kan du tillsammans med gruppen uppleva en kväll i

sann deckaranda, och lösa en mordgåta samtidigt som ni avnjuter en god middag!

Antal: minst 10 personer
Från 320 kr per person plus resekostnad

(Mat och dryck tillkommer)

GALEN SING ALONG
Ett tillägg till galna servitörer. Galna servitörer upplevs under förrätten, och ni hinner sen i

lugn och ro prata och njuta av varmrätten. Till efterrätten smäller det och vi erbjuder 20 - 25
galen sing along. Förvänta dig nummer som Mamma Mia, Grease, och Bohemian Rhapsody,

korta sekvenser från kända nummer, med lätt handkoreografi som kan göras sittandes.  
 

Pris: Fråga receptionen


