
aktiviteter
Flugtag
Människan har alltid velat flyga, och det är vår kreativitet och mod som har hittat på 
de konstruktioner som gör att vi idag kan sväva i luften. Aktiviteten Flugtag 
manar till våra inre drifter. Flugtag är en kreativ gruppaktivitet där ni tävlar i lag om 
att tillverka en farkost som kan flyga så långt som möjligt. Den finns i två varianter, 
inomhus eller utomhus. Inomhus varianten är lite lugnare, där kommer ni tillverka en 
mindre förarlös farkost. Medans utomhus- varianten är lite mer galen. Här kommer 
ni att få testa er maskin med en dödsföraktande pilot som kommer att köra ner för en 
ramp och sedan flyga så långt som möjligt och därefter landa i vattnet.
 
Pris: Flugtag Inomhus 2500:- / lag (5- 6pers) - 
Flugtag Utomhus 4000:- / Lag (5- 6pers)
(Hyra för lokal kan tillkomma) 
Tid: ca 2 timmar
Antal: upp till 300 pers

Segwaytur kring Arlanda
Vi har 10 stycken Segways x2, dvs. den bästa modellen som passar för alla att köra, 
Segway x2 är utrustad med bredare hjul vilket gör dem stabilare och mer terräng-
gående. Detta gör att vi kan köra på nästan alla underlag. Alla kan köra Segway och 
man lär sig på bara några minuter. Våra instruktörer ger er en grundlig genomgång 
och sedan kör vi en rolig tur runt Arlanda.

Pris: 5500 :- + 495:-/ per person 
Tid: ca 1 timme 
Antal: 10 personer/ tur

Taxfree aktivitet
Taxfree shopping : Sker i den största Taxfree-butiken. Ej tillåtet att köpa alkohol eller 
tobak. Normalt får deltagarna en rabattkupong som ger dem 10% rabatt på sina inköp. 

Pris: Kontakta oss för offert 
Tid: ca.45-60 minuter inklusive in- och utpassage genom säkerhetskontroll.
Antal : 15 personer per ledsagare från Visitor Service. Max. totalt 30 personer
Övrigt : Samtliga medverkande måste i förväg uppge fullständigt namn + 
personnummer. Vid aktiviteten krävs även giltig legitimation.
 

 

Team-building

Arlanda



Visning flygledartorn
Tornvisning: Guiden berättar om arkitekturen och åker sedan upp till utsikts-
balkongen på 15:e våningen i det 83 meter höga flygledningstornet. En klar dag kan 
man se ända till Uppsala Domkyrka. OBS! Av säkerhetsskäl så besöker man inte 
arbetsplatserna, dvs högst upp hos flygledarna.
 
Pris: Kontakta oss för offert 
Tid: ca 40 minuter
Antal: 10 personer per guide från Visitor Service, dock max en grupp åt gången.
Övrigt: Samtliga medverkande måste i förväg uppge fullständigt namn och person-
nummer. Vid aktiviteten krävs även giltig legitimation.
 

Sigtunaguiding med friskvårdsakvititet
Sigtuna, Sveriges äldsta stad, anlades efter sitt strategiska läge vid Mälaren. 
Än idag har Sigtuna behållit mycket av sin gamla charm och lämningar av 
historien finns överallt i staden. Under denna tur som leds av en auktoriserad 
guide får ni lära känna staden samtidigt som vi ägnar oss åt en skön aktivitet, 
välj mellan Mountain bikes, kajaker eller segways och ni får en upplevelse för 
både kropp och sinne.

Pris: 950:-/ per person, i priset ingår bussresa, guidning och aktivitet med 
mountainbikes, kajak eller segway. Minimipris 9500 :- ex moms 
Turen tar ca 2- 2,5 och vi tar oss till Sigtuna med en kort busstur (ca 10 minuter 
från Arlanda)
Tid: ca 2- 3 timmar 
Antal: Segway 10 pers, Mountain Bikes 20 pers, Kajak 20 pers

the Cable park
En kabelpark är som en skate- eller snowboardpark, fast för vattensport. Istäl-
let för åka efter båt färdas åkaren här efter en eldriven linbana. Fem liftstolpar 
håller på 10-11 meters höjd upp en kabel som drar upp till åtta åkare samtidigt 
– runt en bana på 623 meter!
 
I vattnet ligger hopp, rails och annat som de mer erfarna åkarna gärna 
använder, men det går lika bra att åka utan att vare sig hoppa eller utföra 
några andra trick. Hos oss kan du åka allt från vattenskidor, kneeboard och 
wakeboard till wakeskate eller kiteboard. Precis som i fjällen köper man hos oss 
på The Cable Park åkband (“liftkort”) för att åka, för en, två eller fyra timmar i 
taget – eller för en hel dag, vecka eller månad.

Pris per kort: från 180kr/tim

ÄVENTYR



Final call
Final call är en frågetävling med väldigt varierade inslag. Den passar perfekt för en 
grupp som vill ha en lugn och rolig aktivitet. Kunskapsfrågor blandas med musik, 
problemlösning och moment där vi testar era doftsinnen och smaklökar. Precis som 
namnet antyder, rör vi oss i en internationell flygplatsmiljö och det är ett tema som 
går som en röd tråd genom hela tävlingen.

Pris: 350:-/per person, minimipris 7500:- (hyra för lokal kan tillkomma) 
Tid: Ca 1 timme
Antal: upp till ca 100 personer
 

Photogenius 
Clarion älskar modern fotokonst, att ha kul och lösa problem tillsammans. Så hur 
kombinerar vi detta på ett roligt sätt? Jo med vår fototävling Photogenius. Indelade i 
lag och utrustade med kameror skall ni lösa ett problem där ledtrådarna hittas och 
fotograferas på Arlanda flygplats. Samtidigt måste bilderna tas så de tolkar någon av 
de många kända fotografer som finns representerade hos oss. Skratt, artisteri och 
klurighet är ledorden som skall leda er till en rolig upplevelse.

Pris; 395 :-/ per person, minimipris 7500:-
Tid: Ca 1,5 timme
Antal: Upp till 200 personer
 

Inomhusskytte
Vårt laserskyttesystem är en avancerad men ändå lätthanterlig aktivitet. Vi skjuter 
med riktiga gevär men använder laser istället för krut och kulor. Tävlingen bygger på 
att man skall träffa olika mål som lyses upp en kort tid. Era skott registreras med ljud 
och ljus och resultaten kommer att synas på en stor scoreboard. Det brukar bli en 
rafflande tävling och fördelen med systemet är att många får skjuta mycket även om 
man har begränsat med tid.

Pris:Startavgift 5500 :- + 200:- / per person (hyra för lokal kan tillkomma) 
Tid: ca 1- 1,5 timme
Antal: Upp till 50 personer

 

INOMHUS



Vinprovning Let´s go crazy 
- Champagne – Vintage och Cuvée de Prestige
- Portvin –LBV, Vintage, Single Vineyard Vintage & Tawny with Indicated Age
- Vinlandet Frankrike – Spanien – Italien– USA (Kalifornien)
- Mer specifika provningar Italien – Piemonte - Valpolicella och Amarone – Toskana
- Mer specifika provningar Frankrike – Rhône – Bourgogne – Loire – Bordeaux
- Mer specifika provningar Spanien – Ribera del Duero, Rioja, Priorat
- Mat och dryck i kombination – Grundsmaksprov och kanapéer
- Ost & Vin i kombination
- Choklad och vin i kombination
- Ädla söta viner
 
Pris: Grundavgift upp till 14 personer 7500:-, 15 till 28 personer 15000:- 
Tid: Ca 60-90 minuter
Antal: Max upp till 28 personer

Vinprovning some extra 
- Champagne
- Portvin
- Vinlandet Frankrike – Spanien – Italien – Syd Afrika – USA (Kalifornien) - 
Australien & Nya Zeeland,m.m
- Mer specifika provningar Italien – Piemonte - Valpolicella och Amarone – Toskana
- Mer specifika provningar Frankrike – Rhône – Bourgogne – Loire – Bordeaux
- Ädla söta viner
- Mat & Dryck i kombination (Cause & effect – Grundsmakernas inverkan på 
smakupplevelsen med dryck)
- Ost & Vin i kombination
- Choklad & Vin i kombination 

Pris: Grundavgift upp till 14 personer 5000:-, Upp till 28 personer 10000:-
Tid: Ca 60-90 minuter
Antal: Max upp till 28 personer

Vinprovning basic
- Mousserande & Champagne
- De stora röda – Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz
- De stora vita – Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling, Chennin Blanc
- Vinlandet Spanien - Rött
- Vinlandet Frankrike - Rött
- Vinlandet Italien – Rött
- Vinlandet Sydafrika – Rött
- Australien & Nya Zeeland
- Starkvin – Sherry, Madeira, Port
- Ädla söta viner
- Chokladprovning
- Ölprovning
 
Pris: Grundavgift upp till 14 personer 3500:-, Upp till 28 personer 7000:- 
Tid: Ca 45-60 minuter     
                      Alla priser är exklusive moms

Mat & Dryck


