Aktiviteter och upplevelser
Trollingfiske med guide
Kombinera konferensen med en guidad fisketur med en av
Europas skickligaste trollingfiskare. Ute på sjön kan
diskussionerna fortsätta samtidigt som man har trevligt
och får uppleva storslagen natur samt spännande fiske.
Trolling innebär fiske från en fullt utrustad trollingbåt ute
på de öppna vattenvidderna. All nödvändig fiske- och
säkerhetsutrustning ingår. Trollingfiske kan bokas under
årets isfria säsong. Tidsåtgång hel- eller halvdag. Gruppstorlek 1-16 personer. Pris från 1495 kr pp (halvdag), från
1955 kr pp (heldag), baserat på 3 pers i båten (max 4
pers/båt).

Tågluffen – På spåret
Vart är vi på väg? En tävlig i äkta ”På spåret”-anda med nerv,
fart och fläkt. I denna variant på ett av Sveriges mest
omtyckta TV-program, delas ni in i lag och tas med på en resa
där målet är att hitta slutdestinationerna. Väl framme
presenteras ett antal frågor/klurigheter som har anknytning
till resmålet. Resorna kommer att bjuda på mycket skratt,
nya kunskaper och en del praktiska upplevelser. Laget som
har flest poäng när slutsignalen ljuder premieras, får
gruppens hyllning och livslång ära. Utförs av vår samarbetspartner Urkraft. Tidåtgång 1-1,5 h. Gruppstorlek 10-200
personer. Pris från 350 kr pp.

Stadsvandring
Följ med på stadsvandring genom Hjo. År 1990 fick Hjo
stad en hedersmedalj från Europa Nostra för den väl
bevarade trästadsmiljön. "För det beaktansvärda
bevarandet av den samlade trästaden Hjo, vilket inneburit
ett bibehållande av dess särprägel och charm" - så lyder
motivering till Europa Nostras silvermedalj. Tidsåtgång
1-1,5 h. Gruppstorlek 5-100 personer (max 25 pers per
grupp). Pris från 1500 kr per grupp.

Estrid Ericson och Svenskt Tenn
Följ med på guidad visning i utställningen om Estrid
Ericson. Utställning handlar om Estrid Ericson, framgången
med Firma Svenskt Tenn och dess inflytande inom designvärlden under första hälften av 1900-talet. Samtidigt
speglas det kreativa samarbetet med Josef Frank och
andra av dåtidens främsta formgivare och arkitekter.
Tidsåtgång 45 min. Gruppstorlek 2-25 personer. Pris från
1500 kr per grupp.

Matlagning
Lär er grunderna i matlagningens konst och bli ledsagade
fram till en fantastisk 3-rätters meny, lagade av er själva
under ledning av vår köksmästare. Tidsåtgång 2 h. Gruppstorlek 8-15 personer. Pris från 300 kr pp.
Dollarjakten
Här skall ert spelsinne användas på bästa sätt. Med ett
litet startkapital ger ni er ut på en jakt efter de åtråvärda
dollarna. Ni kommer att ställas inför utmaningar där både
vilja och samarbete krävs. Det lag som förvaltar sina
pengar bäst kommer att stå som vinnare. Tidsåtgång
1,5-2 h. Gruppstorlek 10-200 personer. Pris från 470 kr pp.

5-kamp
Fatta pilbågen eller något annat medeltida vapen i äkta
Robin Hood stil och utmana varandra individuellt eller i
grupp. Vår samarbetspartner Urkraft har lekfulla och
nervkittlande övningar av olika karaktär och sätter samman
ett program efter era önskemål. Tidsåtgång 1-1,5 h.
Gruppstorlek 10-50 personer. Pris från 470 kr pp.
S/S Trafik
En tur med S/S Trafik på Vättern! Fartyget är en av Sveriges
äldsta och bäst bevarade ångbåtar. S/S Trafik K-märktes
2001 av Sjöhistoriska museet. Tidsåtgång 1-3 h.
Gruppstorlek 20-150 personer. Pris på förfrågan.

Golf
Hökensås Golfklubb är en 27-håls bana med tre separata
slingor som kombineras olika från dag till dag. Banan ligger
9 km från centrala Hjo. Minigolfbana finns i Hjo Stadspark
endast 3 minuters promenad från hotellet. Pris på förfrågan.
Priserna på aktiviteterna kan variera beroende på tidsåtgång, storleken på gruppen och behov av utrustning. Kontakta oss för mer
information och prisuppgifter. Vi skapar förstås även andra aktiviteter utifrån önskemål och tillfälle, t ex musikunderhållning,
bowling, flytbastu, qi gong, boule, öringsafari, tipspromenad, massage/spabehandlingar. Priserna är exklusive moms.
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