Seiling - samarbeid, hygge og litt konkurranse.
Teambuilding om bord på en eller flere seilbåter.
Her får dere lett innføring i seiling og nødvendig sikkerhet om bord.
Seiling gir også god trening i samarbeid og strategisk tenking.
Det legges vekt på trivsel og sikkerhet. Deltakerne får prøvd seg
i ulike roller under oppsyn av båtens eier/kaptein.

Pris: Teambuilding ca 3,5 – 4 timer. Pr båt med skipper
(som coacher dere) = kr 10.000,- eks mva.
Kortere tur (ca 2,5 t) for mindre gruppe med hotellets
egen Hanse 415 = kr 8.500,- eks mva.
For utvidet dagsarrangement med innlagt
landgang og matpause – be om tilbud.

Seilasen avsluttes med en vennskapelig regatta mellom båtene.
Vi stiller med moderne båter – 1, 2 eller 3 stk Hanse e.l.
ca 40 – 45 fot. 9-10 personer pr båt.
Det kan også leies inn flere båter hvis større grupper.
Arrangør: Fjordbris Hotell AS.
Det tas forbehold om tilgang
til innleide båter på ønsket dato.

Sumobryting – Gladiatorkamp – Mega boksing
Arrangør: Stavanger Kickoff AS.
Det tas forbehold om at arrangør
er ledig på ønsket dato.

Aktivitetene foregår i hagen,
tunet og havnen ved hotellet.

Pris: Aktiviteten prises pr deltaker.
Min. pris for oppstart er kr 8.900,- eks mva.
Be om tilbud for antall aktiviteter
og antall deltakere.

Her blir konkurranseinstinktet
utfordret samtidig som det er
svært underholdende.
Mange situasjoner kan gi
kjekke bilder i minneboken på
jobben i etterkant.
Antall aktiviteter og sammensetting kan varieres og tilpasses.
De må allikevel velges
fra samme leverandør.

Crazy fights
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Populær fottur over Rennesøyhodnet. Lett terreng.
Vi anbefaler grupper å kjøre taxi-buss opp til Sel.
Der starter turen høgt oppe. Allerede fra
start har man full panorama fra Skudenes
i nordvest – Kvitsøy, Stavanger, Gandsfjorden og Sandnes.. Når man etter ca.
en time kommer opp på Rennesøyhodnet
ser man ned på hele øylandskapet
og videre innover mot Ryfylkeheiene.
Vår påstand er at ingen tur gir deg utsikt
til mer av Rogaland på så kort tid.
Varighet ca 2,5 timer.
OBS! Godt fottøy anbefales. Noen bløte partier ved nedbør.

Pappesker, bossekker, tape og et kosteskaft...
Med ”hverdagslige” materialer skal
lagene bygge båt. Båten skal så
sjøsettes og delta i et båtrace.
Koordinering og samarbeid
om design og konstruksjon.
Kapteinen får nødvendig
sikkerhetsutstyr før han/hun
skal ut og møte de andre båtene
i et storslagent båtrace.
Premiering. Det blir kåring av raskeste
båt, dagens fiasko, samt en pris for
den mest kreative båten.
Pris: Be om tilbud.

Båtbygging

Dette engasjerer og er vanvittig moro!
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Bli inspirert og lær deg å nyte litt mer (drikk mindre men bedre).
Rune Salomonsen fra
Barakademiet vil fortelle om
historien, regionen og fremstillingen.
Dere vil lære om alt fra druene,
tønneproduksjon, lagring og
hvordan alt dette preger de
ferdige produktene.
Kursholder Rune Salomonsen
har fullført en rekke kurs hos flere
hus i Cognac, og har blitt Cognac
ambassadør i Norge. Det innebærer at Rune holder kurs for
hotel-, bar-, og restaurantansatte
i tillegg til private og firmagrupper.

Vi tilbyr tre alternative aktiviteter
basert på forskjellige kvaliteter:
1) Smake Cognac som er 6 – 20 år.
Pris = kr 7.900,- for inntil 15 deltakere.
Kr 400,- pr ekstra deltaker. Varighet ca 1 time.

2) Smake Cognac som er 6 – 30 år.

Pris = kr 10.900,- for inntil 15 deltakere.
Kr 650,- pr ekstre deltaker. Varighet ca 1 time.

Cocnackurs

3) Vi smaker Cognac som er 6 – 70 år.
Cognac som har blandinger mellom
35 – 100 år på fat og en “polpris”
på kr 18.500,- pr flaske.

Pris = kr 24.000,- for inntil 15 deltakere.
Kr 1.500,- pr ekstra deltaker. Varighet 1,5 time

Er du rask, treffsikker og myk i kroppen?
Det settes opp poster for flere
aktiviteter. Gruppen deles
inn i lag. To og to lag
konkurrerer fra post til post.
Bueskyting, revolverduell,
lassokasting, brettspill og
limbodans.
Morsom med stafett hvor vi
kombinerer flere cowboyaktiviteter sammen i en løype.
Pris: Be om tilbud for antall aktiviteter
og antall deltakere.Minimum pris
for oppstart er kr 8.900,-.

Wild west

Bli inspirert og lær deg å lage herlige cocktails.
Idéen med CocktailTasting er å
presentere cocktails i miniutgaver slik
at du kan finne nye favoritter. Kombinasjon av læring og underholdning.
Barakademiet kan stolt si at det er over
70.000 meget fornøyde ganer som har
vært på deres ulike kurs. Alle gjester
mottar Barakademiets booklet – et
hefte med 125 oppskrifter.

Cocktailtasting

Pris: Startpris kr 7.900,- inntil 15 personer.
Varighet 45-60 minutt. For større grupper
– kr 400,- per ekstra person. Kurset kan også
utvides i omfang – be om tilbud.

”Farmen” - avholdt ved Fjordbris Hotell.
Morsom teambuiling i idéelle
omgivelser for nettopp denne
aktiviteten. Dere deles opp på
lag og lager tvekamper. To og
to utkjemper tvekampene med
lagene som heiagjeng.

Farmen

Ridning • øksekast • kunnskap
• spikerhodet • tautrekking •
hesteskokast • melkespannholding.
Pris: Be om tilbud for antall aktiviteter
og antall deltakere. Minimum pris for
oppstart er kr 7.900,-.
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Opp til 9 stk ulike golfbaner pluss golf basket.
Presisjonsaktivitet som engasjerer. Det kan konkurreres
med lag eller individuelt.
Aktiviteten kan også utvides
og kombineres med andre
øvelser fra samme leverandør.
Alternativene finner du under
Wild West, Crazy fights,
brettspill osv. Be om innspill.
Pris: Be om tilbud for antall baner,
antall aktiviteter og antall deltakere.
Minimum pris for oppstart
er kr 7.900,-.

Minigolf

Kan gjerne kombineres med....

Lokalt mikrobryggeri byr på mange spennende øl.
Bryggerne på Jåttå gårdsbryggeri
holder ølsmakning. Dere får en
gjennomgang av mange spennende
øl som er brygget på Jåttå.
Bryggeriet håndterer hele
verdikjeden i produksjonen og gir
deltakerne muligheten til å se og
kjenne lukten på de lokalproduserte
råvarene som brukes i ølet.
Ølet skal selvfølgelig smakes på
mens det fortelles om øl-sjangerne,
hvordan ølet brygges og om vår
satsing på hjemmedyrka råvarer.

Ølsmaking

Pris - be om tilbud.
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Bli med på en historisk tur med utvandrerskuta...
Vi går om bord fra den gamle
rutebåtkaien i Østhusvik,
like ved Fjordbris Hotell.
1,5 til 2 timer under seil eller
driftet ved hjelp av den lydløse
elektromoteren (hybrid-system).
Under dekk blir dere
i autentiske omgivelser fortalt
om den dramatiske overfarten
til de første utvandrerne
fra Norge til Amerika.

Restaurationen
For grupper opp til 35 personer.
Husk varme klær.
Gjerne vind- og vanntett.

Pris - be om tilbud.

Et ”must” for en suksessaften med topp stemning!

Quiz
Quiz på storskjerm med
humoristiske filmsnutter,
fengende musikk og
morsomme bilder.
Oppgavene engasjerer alle
med innslag som gir gripende
inntrykk.
Dette er det perfekte innslaget
mellom hovedrett og dessert
på kvelden.

Har du deltatt i en quiz tidligere?
Ingen problem!
Vi kan tilby quiz over flere ulike temaer.
Aktiviteten kan med fordel
kombineres med andre aktiviteter
fra samme leverandør.

Ekstern leverandør.
Pris: Aktiviteten prises etter
antall deltakere. Be om tilbud.

Fisketur med MS Hulda
For mindre grupper kan vi tilby
fisketur om bord på de lokale
skøytene MS Hulda eller PederW.
Dette er gamle frakteskøyter fra
Rennesøy som er mest kjent for
frakt av poteter til Bergen
i mange tiår.
MS Hulda byr fremdeles på den
sjarmerende lyden fra sin ensylindrete motor. Denne llyden
alene er verdt denne turen.
Det tas forbehold om at eierne er
ledig på ønsket dato og klokkeslett
(etter kl 16.30 på ettermiddagen).

Varighet ca 2-2,5 time for grupper
opp til 15 personer.
Pris - be om tilbud.

Fisketur

Bli inspirert og lær deg å nyte litt mer (drikk mindre men bedre).
Underholdende og informativ
innføring om norsk aquavit.
Dere får høre om historien
og fremstillingen.
Dere vil lære om alt fra
råvarene, fatene, lagring og
de ferdige produktene.
I tillegg skal det selvsagt
smakes og nytes.
Varighet ca 60 minutter.
Pris - be om tilbud.

Aquavitkurs
Kursholder Rune Salomonsen
har fullført kurs hos Arcus
i norske Aquavit/Akevitter.
Rune holder kurs for
hotel-, bar-, og
restaurantansatte
i tillegg til private
og firmagrupper.
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Litt adrenalin - massevis av frisk luft!
Turen starter fra bryggekanten
utenfor hotellet. Vær forberedt på
en virkelig frisk opplevelse.
Turene legges rundt Rennesøy
eller i tilpassede farvann etter
værforhold og kundens ønsker.
Det er selvfølgelig også mulig
å benytte denne aktiviteten
som transport fra en havn
rundt Stavanger og inn hit til
Østhusvik.
Da må man huske å administrere
egen transport av baggasje.

Havrafting kan også kombineres med
et rebusløp på land. Dette kan feks. skje
ved at man deler gruppen. Et lag starter
med et rebusløp ved Fjordbris Hotell.
Rollene byttes etter ca. en drøy halv time.
Dette kan også foregå ved at man gjør
landgang og avholder rebusløp et helt
annet sted.

Havrafting

OBS! Alle får utdelt nødvendig sikkerhetsutstyr, vindtette dresser, briller og lue.
Arrangør: Fjord Events AS.
Pris - be om tilbud

Ryfylkespelet. Lagbygging på ryfylkevis.

25 m2
spillbrett

Dere blir delt inn på lag og invitert
til et prestisjefylt, spennende og
utford-rende spill.
Praktiske/teoretiske opp-gaver som ikke
krever lokalkunnskap.
Det kommer gjennom deltakelse i
spillet. Guiding av instruktører..
Fin inneaktivitet når det er mørkt
eller vått utendørs. Kart, krydret med
karakteristiske illustrasjoner.
Maks 30 deltakere.
Pris - be om tilbud.

Fjordcruise – varighet ca. 1,5 time.
Etter en lang dag i møterommet
kan vi anbefale et fjordcruise
blant småøyene i Ryfylke.
Båtstørrelse er tilpasset gruppen
og farvannet som ønskes.
Komfortable salonger med store
vindu – og soldekk.
Vi setter gjerne om bord noen
forfriskninger. La oss vise dere det
fineste av Ryfylke.
Pris: Fra ca kr 10.000,- eks mva
etter antall, båtvalg og varighet.
Be om tilbud.

“Ryfylke rundt”
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En annerledes vinsmaking.
Hans Erik Johnsen tar dere
med på en reise rundt
i Penedes mens vi lukter,
smaker og nyter forfriskninger
fra det lille området utenfor
Barcelona. Vi skal gjennom
5 viner samtidig som vi får litt
kjennskap til folket, kulturen
og ikke minst Barcelona by.
Pris:
Opp til 10 personer = kr 5.900,- .
Grupper fra 11 til 20 personer
= kr 8.900,- eks mva.

Viner fra Penedes

Johnsen har jobbet innen restaurantbransjen de siste 20 årene og bodd en
periode i Penedes. Buenos Vinos er
et nystartet vinimportselskap som har
spesialisert seg på viner fra herfra.
Varighet ca 45 min.

