
Quality Spa og Resort Holmsbu – spa- og livsstilsresort med sjarm og 
sjel. Et opphold hos oss rommer mange inntrykk, og vi er opptatt av at 
besøket hos oss skal stimulere alle sansene. Kombiner oppholdet med 
en av våre aktiviteter, og få mest mulig ut av Holmsbu-opplevelsen! 
 

 

Rib Action 
Breiangen Rundt. En fartsfylt safari langs Søndre Hurums fantastiske kystlinje. 
Opplev flotte strender, trange sund og åpent hav. 

 

kr. 12960,- pr. båt . (Max 10 deltakere pr. båt) 

Varighet: På vannet ca. 2 timer, påkledning og briefing ca. 15 min. 
 

Pappbåtregatta 
Aktiviteten utfordrer deltagerne på kreativt plan. Lagaktivitet hvor man setter 
sammen pappesker til fartøy. Stabilitet og fart er nøkkelord, beste konstruksjon 

vinner! Det er flying start fra stranda, og hvert lag har to piloter som skal 
kjempe om å padle rundt en bøye og tilbake.  

 

kr. 475,- pr. person ved 20–150 personer. Varighet: 1,5 time–2,5 timer. 

 
Holmsbu Challenge 
Tredelt aktivitet, med enkle oppgaver som engasjerer. 

1. Mentometer quiz, ca 45 min. 
Spørsmålene vises på storskjerm -bonus for raske og riktige svar.  

2. Egg i fallskjerm 
Konstruksjon og design viktig. Tre etasjer ned uten å knuse er stikkord. 

3. IKEA Challenge 

Sett sammen et Ikea produkt på kortest mulig tid uten bruksanvisning. Alle 
deler skal benyttes og kontrollen er streng. 

 

Kr. 495,-/ 345,- pr. person (20-70/ 71- personer) Varighet: 90 minutter. 

 

Maling , Vin og Vivaldi 
Med vakker Vivaldi-musikk i bakgrunnen og et glass rødvin i 
hånden, er dette en kunstnerisk aktivitet hvor man maler etter et tema. Tema 

kan tilpasses oppdragsgiver. To og to samarbeider om kunstverket på staffelier 
og lerret. Kunstneren gir innføring i fargebruk og maleteknikk. 

 

Kr. 649,- pr. person ved 10-80 personer. Varighet: 2 timer. 

Forfriskninger og drikke kommer i tillegg. 
 

SPA-behandlinger 
Vi tilbyr behandlinger for voksne og barn. Våre Spa-behandlinger er populære. 
Ta kontakt for spameny og bestilling av behandlinger i god tid. 

 
 



 

Kokkekurs 
Det å samle mennesker rundt kjøkkenbenken er en av de beste 

teambuildingaktiviteter, man kan gjøre. Avhengig av antallet lages maten i Villa 
Holtnes eller i flere villaer/sjøboder, instruert av en av våre dyktige kokker.  

 

kr. 1050,- pr. person (min 10 personer).  Varighet: ca. 2 timer. 

Prisene forutsetter overnatting på halv-/fullpensjon. 
 

Bli en vinkjenner  
Et lærerikt kurs for dere som ønsker å lære og forstå mer om vin, samtidig som 
man er sosial med sine kolleger. Prisen inkluderer vin til smakingen (5 viner). 

 
Kr. 715,- pr. person (min. 20 personer). Varighet ca 1,5 time. 

 

Når ble Cognac Cognac?   
Vi lærer om området Cognac, og går igjennom cognacens historie. Vi smaker på 

fem ulike typer, fra VS til XO. Prisen inkluderer 5 cognacer til smakingen. 
 

Kr. 715,- pr. person (min. 20 personer). Varighet ca 1,5 time. 

 

Drømmen ble eventyret, veien og reisen ”The Shirt” 
Ekspedisjon møter symbolikk i fotballverden. Bjørn Heidenstrøm ble sist sett 

alene på sykkel fra Norge på vei til Sør Afrika.. 23.000 km, 11. måneder, 2 
milliarder mennesker så eller hørte mannen i til sammen 85 land. Hør hans 

fengslende historie om menneskene, hendelsene, og motivasjonen til å 
fortsette.. Hør hvordan det å tenke ”ut av boksen”, kreativitet og 

kommunikasjon fikk en ny betydning. Bjørns bakgrunn er fra markedsføring, 
PR, kommunikasjon og foran eller bak produksjonslinjer i media. 

 
Kr. 12. 500,- Varighet: ca. 1 time, eller etter avtale. 

 

Aktiv time 
Vi har et bredt utvalg av treningstimer som yoga, pilates, spinning, zumba, 
dans, powerwalk med mer. Bli med Bjørn Heidenstrøm på en spinningtime fra 

Norge til Sør Afrika. 

 
Kr. 2900,- pr. time. Varighet: 55 min. 

 
 


