
Quality Hotel leangkollen  ı  Bleıkeråsen 215  ı  1387 Asker
Booking:  +47 66 76 70 00   ı  q.leangkollen@choice.no  ı  choice.no  ı  leangkollen.no
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Velkommen til Quality Hotel leangkollen

Aktivitetsmeny 2014

Rebusløp - 1 time • pris 75,- pr. person inkl. moms
ı skogen rundt hotellet har vi en rebusløype. Mens dere deler opp  
i lag og får utdelt kart, er det mulighet for servering på terrassen. 
Dette er en aktivitet som gjøres i egen regi. 
 
Vinsmaking - 1,5-2 timer • pris fra 650,- pr. person inkl. moms
Dere smaker på fire viner fra ulike områder. Vineksperten Frode 
Hofstad, utdannet sommelier ved gastronomisk institutt og spaltist  
i Tara smak, deler av sin kunnskap. 

Rib kjøRing - 1,5-2 timer • pris fra 9.000,- eks. moms
rıB adventure er en frisk kombinasjon av spenning, opplevelser  
og guidet sightseeing som passer for ”alle”, hele året rundt.  
se www.rib-adventure.no
 
Quiz - 1-1,5 time • pris 1.600,- eks. moms
Fun4u norge leverer firmaquiz i forbindelse med firmafest,  
julebord, seminar eller kick off. 20-30 spørsmål.
 
poweR session - 45 minutter •  
pris fra 135,- pr. person inkl. moms. minste totalpris 3000,-
Med Quality Power session by sats kan du nå komme hjem med  
ny energi. Aktiviteter inne og ute med varierte øvelser. Passer alle 
uansett nivå. 
 
kokkekuRs i leangkollens gamle diRektøRVilla 
– inntil 15 personer • pris 1995,- pr. person inkl. moms
Vi inviterer til et eksklusivt kokkekurs i leangkollen sin gamle 
direktørbolig. Dere blir møtt av våre dyktige kjøkkensjefer med 
erfaring fra Michelin restauranter og topphoteller. De tar dere 
igjennom en nydelig komponert meny med eksklusive viner.  
 
leangkollen CHallenge •pris fra 590,- pr. person eks. moms
– et samarbeid med Green hat People. Dette er et nettbrett spill 
som kombinerer leangkollens spennende historie med en mengde 
morsomme og utfordrende oppgaver. Oppdragene kan være bl.a å 
fotografere ting med nettbrettet, løse utfordrende gåter, finne et 
slagord til selskapet, og mye mer. kan spilles både innendørs og 
utendørs. Antall personer min. 6. Tid: 60-90min.


