
Teambuilding & firmaarrangementer



HOLD JERES NÆSTE FIRMAARRANGEMENT PÅ NATURSKØNNE GAVNØ

EVENTYRØEN GAVNØ
Gavnø Slot er et af Danmarks smuk-
keste rokokoslotte og en vigtig del af 
Danmarks kulturarv, så placerer I jeres 
firmaarrangement her, får I med ga-
ranti en helt unik og mindeværdig ople- 
velse hvad enten i er 10 eller 300 per-
soner.

Med en placering kun 1 times kørsel fra 
København, er Gavnø den perfekte loca-
tion for en dag med fuldt fokus på de in-
terne relationer.

DERFOR SKAL I VÆLGE GAVNØ
Vi tilbyder en lang række teambuilding 
aktiviteter, så holder I jeres firmaar-
rangement her, er det oplagt at kombi-
nere det med én eller flere af de mange 
oplevelsesmuligheder.

Få rykket jeres grænser på den udfor-
drende trætopbane Gavnø Go Fly eller 
prøv kræfter med sjove og krævende 
samarbejdsøvelser og lerdueskydning. 
Her er en masse aktiviteter, der alle eg-
ner sig godt i forbindelse med et team-
buildingarrangement eller hvor dags- 
mødet skal have et tvist.

UNIKKE RAMMER
Slotsbryggeriet, der har til huse i slottets 
rustikke avlsbygninger fra 1800-tallet, 
kan rumme op til 300 gæster og er den 
perfekte ramme for årets firma fest, en 
konference, et større kundearrange-
ment eller en kick-off event for medar-
bejderne. Her får I en hi storisk ople velse, 
som mødedeltag    erne vil se tilbage på og 
mindes.



AKTIVITETER
• Sammensæt selv Jeres dag på Gavnø
• Oplevelser i enestående omgivelser
• Aktiviteter for alle aldersgrupper

“Erfaring er ikke, hvad mennesker oplever.
Det er hvad mennekser bruger det oplevede til.”

- Albert Einstien



AKTIVITETSOVERSIGT

GAVNØ GO FLY LERDUESKYDNING BYG EN TØMMERFLÅDE

Prøv kræfter med vores sjove og ud-
fordrende trætopbane, 18 meter oppe i 
Gavnøs 150 år gamle trækroner.

Mærk jeres grænser bliver skubbet, 
og samarbejdet stige, når I hjælp-
er og guider hinanden gennem flere 
nervepirrende forhindringer højt over 
skovbunden.

Oplev suset og spændingen, når der 
trykkes på aftrækkeren. Mærk varmen 
og følelsen af sejr, når lerduen splin-
tres i luften foran dig. 

Lerdueskydning er en aktivitet, som 
ikke blot er sjov at deltage i, men også 
at overvære sine kollegaer forsøge sig 
med.

Seriøs underholdning samarbe-
jdsøvelse, hvor man ikke skal være 
bange for at blive våd.

Byg en tømmerflåde af rafter, tønder og 
bindegarn. Tømmerflåden skal kunne 
bære mindst 3 personer. Det hele 
foregår i de naturskønne områder på 
Gavnø.

Fra DKK 250 pr. person
Minimum 6 personer

Fra DKK 325 pr. person
Minimum 5 personer

Fra DKK 325 pr. person
Minimum 10 personer

AKTIVITETSOVERSIGT

GAVNØ GO FLY LERDUESKYDNING GAVNØ DYSTEN

Prøv kræfter med vores sjove og ud-
fordrende trætopbane, 18 meter oppe i 
Gavnøs 150 år gamle trækroner.

Mærk jeres grænser bliver skubbet, 
og samarbejdet stige, når I hjælper og 
guider hinanden gennem flere nervepir-
rende forhindringer højt over skovbund-
en.

Oplev suset og spændingen, når der 
trykkes på aftrækkeren. Mærk varmen 
og følelsen af sejr, når lerduen splintres 
i luften foran dig. 

Lerdueskydning er en aktivitet, som 
ikke blot er sjov at deltage i, men også 
at overvære sine kollegaer forsøge sig 
med.

Gavnø Dysten er en udfordrende digi-
tal skattejagt i de unikke omgivelser på 
Gavnø. Kombineret med sjove samar-
bejdsøvelser og spændende fakta om 
Gavnøs Historie er dette en aktivitet, 
hvor alle kan være med.

Vi tilpasser gerne oplevelsen, så den 
rammer plet i jeres behov.

Fra DKK 250 pr. person Fra DKK 325 pr. person Fra DKK 350 pr. person

NYHED!

Kontakt: Gavnø Slot • 55 700 200 • info@gavnoe.dk



AKTIVITETSOVERSIGT

TANGRAM PUZZLE

Kontakt: Gavnø Slot • 55 700 200 • info@gavnoe.dk

BLIND LEDER

LEONARDOS BRO HEJS FLAGET

VANDRENDE A

Kombinér 2 øvelser fra DKK 275 pr. person
Vi anbefaler minimum 6 personer

Selv den mest simple opgave kan hurtigt 
blive svær, når ikke alt er som det ser 
ud til.

For at lykkes med denne opgave, skal 
der samarbejdes på kryds og tværs, og 
ingen kan undværes.

Hvordan bliver Jeres logiske sans og 
samarbejdsfærdigheder påvirket under 
pres? Det finder I ud af i denne øvelse.

LEGO CHALLENGE

Den sjove og kreative klods vi alle kend-
er. Men hvordan påvirker ukendte fak-
torer jeres færdigheder med den?

Strategi og planlægning er et must i 
denne øvelse. Kan I komme sammen i 
mål som et hold?

For at lykkes med denne opgave, skal 
der samarbejdes på kryds og tværs, og 
ingen kan undværes.



AKTIVITETSOVERSIGT

ØLSMAGNING RUNDVISNING HAVEVANDRING

Oplev den unikke stemning i Danmarks 
eneste Slotsbryggeri, og smag på et ud-
valg af de spændende øl med Gavnøs 
egne recepter.

Brygmesteren vil stå klar til at vise jer 
rundt i bryggeriet og efterfølgende 
guidejer igennem en sanselig ølsmag-
ning.

Oplev det historiske slot indefra, og 
mærk historiens vingesus, når I be-
væger jer ned af de lange gange hvor  
væggene prydes af Nordeuropas største 
malerisamling.

Vores dygtige guider, fortæller ind- 
gående de fangende historier om 
historiens gang på slotttet.

Nyd en tur gennem den fantastiske 
slotspark, hvor to sæsoner aldrig er 
ens. 500.000 blomsterløg plantes hvert 
eneste år, i farverige kombinationer og 
udformninger.

Alle sanser kommer i spil, når I bevæger 
Jer igennem sansehaven og den roman-
tiske rosenhave.

Fra DKK 125 pr. person Fra DKK 100 pr. person* Fra DKK 100 pr. person*

Kontakt: Gavnø Slot • 55 700 200 • info@gavnoe.dk

*hertil DKK 750 pr. guide. Max 35 personer pr. guide. *hertil DKK 750 pr. guide. Max 35 personer pr. guide.



AKTIVITETSOVERSIGT

VILDT GASTRONOMI NATURVEJLEDNING

Oplev den unikke kombination af jagt på 
Gavnø og den gastronomiske tilbered-
else af en velsmagende vildt ret i det fri.

En praktisk formidlingsaktivitet med lo-
kale råvarer, som hver har sin spænd-
ende historie om levested og bæredyg- 
tighed.

Gå på opdagelse i Gavnøs enestående 
natur, som normalt er lukket for offent- 
ligheden. I selskab med Gavnøs skytte 
vil I komme rundt i den vilde natur og 
få chancen for at opleve vildtarter som 
muflon, kronvildt, dåvildt og havørne.

En formidlingsaktivitet om vildtforvalt-
ning, landbrug og naturpleje.

Pris på forespørgsel
Ring og hør nærmere

Fra DKK 250 pr. person

Kontakt: Gavnø Slot • 55 700 200 • info@gavnoe.dk



FORPLEJNING
• Vælg mellem flere lækre anretninger
• Nyd maden inde eller i Slotsparken
• Vi vægter kvalitet og sæson højt

“Erfaring er ikke, hvad mennesker oplever.
Det er hvad mennekser bruger det oplevede til.”

- Albert Einstien



AKTIVITETSOVERSIGT

GAVNØ GO FLY LERDUESKYDNING BYG EN TØMMERFLÅDE

Prøv kræfter med vores sjove og ud-
fordrende trætopbane, 18 meter oppe i 
Gavnøs 150 år gamle trækroner.

Mærk jeres grænser bliver skubbet, 
og samarbejdet stige, når I hjælp-
er og guider hinanden gennem flere 
nervepirrende forhindringer højt over 
skovbunden.

Oplev suset og spændingen, når der 
trykkes på aftrækkeren. Mærk varmen 
og følelsen af sejr, når lerduen splin-
tres i luften foran dig. 

Lerdueskydning er en aktivitet, som 
ikke blot er sjov at deltage i, men også 
at overvære sine kollegaer forsøge sig 
med.

Seriøs underholdning samarbe-
jdsøvelse, hvor man ikke skal være 
bange for at blive våd.

Byg en tømmerflåde af rafter, tønder og 
bindegarn. Tømmerflåden skal kunne 
bære mindst 3 personer. Det hele 
foregår i de naturskønne områder på 
Gavnø.

Fra DKK 250 pr. person
Minimum 6 personer

Fra DKK 325 pr. person
Minimum 5 personer

Fra DKK 325 pr. person
Minimum 10 personer

FORPLEJNING

MORGENMAD LET FROKOST SMØRREBRØD

Let morgenmad (110 kr. pr. person)
Ét rundstykke, rugbrød, ost, marme lade 
og pålæg. Dertil kaffe/the.

Morgenmadsbuffet (185 kr. pr. person)
Rundstykker, franskbrød, rugbrød, hon-
ning, most, frisk frugt, 2 slags pålæg, 
ost og wienerbrød. Dertil kaffe/the.

En velfortjent pause i dagens program.

Vores dygtige og smilende personale, vil 
stå klar med frisksmurte sandwich, fyldt 
med årstidens friske råvare og lækkert 
pålæg.

Fås også som To-Go pakke inkl. en vand 
og ét stykke frisk frugt.

Få en velfortjent pause, og nyd en dejlig 
frokost i Café Tulipanen.

Vores dygtige og smilende personale, 
vil stå klar med frisksmurt smørrebrød, 
belagt med årstidens friske råvarer og 
lækkert pålæg.

3 stykker DKK 135,-

Fra DKK 110 pr. person Fra DKK 85 pr. person Fra DKK 135 pr. person

Kontakt: Gavnø Slot • 55 700 200 • info@gavnoe.dk



AKTIVITETSOVERSIGT

GAVNØ GO FLY LERDUESKYDNING BYG EN TØMMERFLÅDE

Prøv kræfter med vores sjove og ud-
fordrende trætopbane, 18 meter oppe i 
Gavnøs 150 år gamle trækroner.

Mærk jeres grænser bliver skubbet, 
og samarbejdet stige, når I hjælp-
er og guider hinanden gennem flere 
nervepirrende forhindringer højt over 
skovbunden.

Oplev suset og spændingen, når der 
trykkes på aftrækkeren. Mærk varmen 
og følelsen af sejr, når lerduen splin-
tres i luften foran dig. 

Lerdueskydning er en aktivitet, som 
ikke blot er sjov at deltage i, men også 
at overvære sine kollegaer forsøge sig 
med.

Seriøs underholdning samarbe-
jdsøvelse, hvor man ikke skal være 
bange for at blive våd.

Byg en tømmerflåde af rafter, tønder og 
bindegarn. Tømmerflåden skal kunne 
bære mindst 3 personer. Det hele 
foregår i de naturskønne områder på 
Gavnø.

Fra DKK 250 pr. person
Minimum 6 personer

Fra DKK 325 pr. person
Minimum 5 personer

Fra DKK 325 pr. person
Minimum 10 personer

FROKOSTBUFFÉT PICNIC I PARKEN GRILLMIDDAG

Når de første aktiviteter er velover-
ståede, og batterierne skal lades op 
igen, vil der være dækket op til afslap-
ning i Café Tulipanen.

Vores dygtige køkken tilbereder en læk-
ker buffet, fyldt med sæsonens gode rå-
varer.

Nyd en picnickurv fuld af lækkeri-
er i Gavnøs eventyrlige Slotspark. Kan 
bookes både som dags- og aftenar-
rangement. Inkl. tæpper. 

Minimum 20 personer.

Slut dagen af med en lækker grill-mid-
dag, hvor der virkelig kan hygges og 
snakkes om alle de forskellige indtryk, 
dagen og aktiviteterne har bragt.

Der vil være både oksekød, kylling, pøl-
ser, kartofler og spændende salater.

Minimum 20 personer.

Fra DKK 209 pr. person Fra DKK 199 pr. person Fra DKK 300 pr. person

Kontakt: Gavnø Slot • 55 700 200 • info@gavnoe.dk

FORPLEJNING



MØDER
• Dagsmøder og heldagsmøder
• Kurser og konferencer
• Elegante lokaler i Slotsbryggeriet

“Erfaring er ikke, hvad mennesker oplever.
Det er hvad mennekser bruger det oplevede til.”

- Albert Einstien



MØDER

DAGSMØDER HELDAGSMØDER JERES ØNSKER

Standard dagsmødepakke
• Møde fra kl. 9-17
• Plads til 300 personer
• LCD-projektor, lærred og WIFI
• Kaffe, the, isvand og frugt
• Let morgenmad
• Frokost: 2 x Gavnø Sandwich
• Pause med kaffe/the og kage

Standard heldagsmødepakke
• Møde fra kl. 9-21
• Plads til 300 personer
• LCD-projektor, lærred og WIFI
• Kaffe, the, isvand og frugt
• Let morgenmad
• Frokost: 2 x Gavnø Sandwich/buffet
• Pause med kaffe/the og kage
• Grillmiddag eller Aftenbuffét

Skulle I have specielle ønsker til jeres 
møde eller konference, som ikke er in-
kluderet i vores standard pakker?

Tøv ikke med at kontakte os for et tilbud. 
Vi kan hjælpe med det meste.

Kontakt: Gavnø Slot • 55 700 200 • info@gavnoe.dk

Kontakt os for tilbud



KONTAKT
Gavnø Slot • Gavnø 2 • 4700 Næstved

55 700 200 • info@gavnoe.dk • www.gavnoe.dk

TEAMBUILDING &
FIRMAARRANGEMENTER


