Klækken’s
Aktivitetsmeny

Dersom dere ikke ser noe som passer i vår aktivitetsmeny,
ta kontakt med oss så finner vi på noe interessant sammen!
Alle aktiviteter er på forespørsel og forutsetter ledig kapasitet.
Kontakt: Elin Håkonsen, tlf. 454 89 168 / elin.hakonsen@klaekken.no

UTENDØRS
Klækken’s tvekamp med natursti
En uformell utendørssamling i vår hotellpark med ulike praktiske og teoretiske oppgaver. Disse
oppgavene er tilpasset med tanke på teambuilding / samarbeid og passer for alle. Dere vil bli
delt inn i lag og konkurrerer mot hverandre i de ulike grenene
og en vinner blir kåret. .
Et utvalg av aktiviteter vi tilbyr:
- spikernedslag
- luftpistolskyting
- hesteskokasting
- ringkasting med store ringer
- tandemskistafett
- drakamp
- kenguruball
- lassokasting
- tårnbygging
- fotballbowling
- sekkeløp
Antall: fra 12 personer
Varighet: fra 1 time (avhenger av størrelsen på gruppen og tid til rådighet)
Pris: kr. 4.200,- for 12 personer, utover dette kr. 325,- per person, (ved store grupper ta
kontakt for pristilbud).
Topptur – Ringkolltoppen
Kun 10 minutter med buss eller bil fra oss ligger
Ringkollen. Ringkollen er et flott utgangspunkt for
turer i marka. Toppturen passer for alle og foregår
på merket sti. Turen tar ca. 20 minutter til toppen.
Ringkolltoppen er toppen på Ringkollen og ligger
nordvest i Nordmarka i Ringerike Kommune.
Toppen er på 701,2 moh. og er en av de 5 høydene
i Nordmarka på over 700meter. Her får man utsikt
over Tyrifjorden og Randsfjorden. På klare dager
kan du se helt til Valdres, Norefjell, Gaustatoppen
og i sjeldne tilfeller Hallingskarvet.
På toppen vil det bli enkel bevertning. Se vår toppturmeny her.
Pris kr. 350,- per person (minstepris kr. 2.000,-)
(transport t/r vil eventuelt komme i tillegg).

Klækkenrunden
Natursti i hotellparken med spørsmål og oppgaver. Vi tilpasser gjerne spørsmålene slik at de blir
relevante med tanke på deres gruppe. Dette er en fin avkobling etter en lagt dag innendørs, og
gir dere en liten spasertur i Klækkens vakre park!
Pris kr. 1.500,- for inntil 10 personer, utover dette kr. 85,- per person, (ved store grupper ta
kontakt for pristilbud).
Green Hat Challenge
Vi samarbeider med Green Hat People, et firma som har spesialisert seg på ulike
teambuildingsaktiviteter og konferanser.
Green Hat Challenge er en begivenhetsrik, morsom teambuildingsaktivitet. Aktiviteten er
energisk og variert hvor du beveger deg i området for å løse oppdrag på nettbrett i et interaktivt
rebusløp. Det kan være alt fra faktaspørsmål, gåter og fotooppdrag til noe du skal finne eller
gjøre i området. Dersom været ikke er på vår side den aktuelle dagen, kan denne aktiviteten
også fint foregå innendørs.
Varighet: 90 – 120 minutter
Pris kr. 590,- per person (minstepris kr. 12.000,-)
Les mer om Green Har Challenge her.
Code Break
Vi samarbeider med Green Hat People, et firma som har spesialisert seg på ulike
teambuildingsaktiviteter og konferanser.
30 koder er skjult i nærheten, finn dem og bruk koden til å låse opp nye oppdrag via nettbrett!
Code Break er en actionfylt aktivitet hvor dere får jobbe i team og bruke mellommenneskelige
ferdigheter under tidspress. Alle øyne er nødvendig for å være i stand til å finne så mange koder
som mulig. Dersom været ikke er på vår side den aktuelle dagen, kan denne aktiviteten også fint
foregå innendørs.
Varighet: 45 minutter
Pris kr. 450,- per person (minstepris kr. 10.000,-)
Les mer om Code Break her.
Vi har i tillegg basseng, tennisbane, fotballbane, putting green, stor utendørs sjakk
og mulighet for volleyball i hagen. Hva med en turnering?
Vi hjelper gjerne til med ideer og gjennomføring. Ta kontakt for pris.

INNENDØRS
Vinsmaking
Klækkens egen sommelier Knut Olav Lunde
inviterer til en annerledes vinsmaking, der vin,
druer og opplevelser går hånd i hånd. Smakingen tar ca. en time
og passer for inntil 100 personer.
Pris kr. 3.750,- for inntil 10 personer,
utover dette kr. 350,- per person.
En sprudlende start
Kjenn forskjellen på musserende vin og ekte champagne!
Vi blindtester og gir en innføring i fremstillingen av
disse feststemte viner. Smakingen tar ca. en time
og passer for inntil 100 personer.
Pris kr. 4.000,- for inntil 10 personer,
utover dette kr. 400,- per person.
Kanapékampen
En sosial aktivitet som vil engasjere alle. Dere lager deres egne kanapéer og får en faglig
vurdering fra en kokk i etterkant. Passer for inntil 40 personer. Varighet ca. 1 time.
Pris kr. 4.000,- for inntil 20 personer, utover dette kr. 150,- per person.
Klækkens Quiz
Gjennomføres i en av våre hyggelige salonger.
Dere deles inn i grupper etter ønske. Lagene retter for
hverandre når quizen er ferdig og vi kårer en vinner.
Quizen har fire deler à 10 spørsmål og tar ca. en time.
Pris kr. 2.000,- for inntil 30 personer,
utover dette kr. 55,- per person.
Spinning
Vi har treningsrom med 10 spinningsylker og kan arrangere spinning timer i forskjellige
vanskelighetsgrader.
Pris kr. 1500,- per time.
Humor for arbeidslivet
Freddy Kjensmo driver Tullekontoret AS og har spesialisert seg på morsomme foredrag, show og
humor for arbeidslivet. Innslagene som tilbys er i tillegg til å ha høy latterfaktor, både
inspirerende og faglig relevante. Mange ser nytten av et humorforedrag inne i det faglige
programmet. En god latter gir deltagerne en pust i bakken og litt energipåfyll innimellom de
seriøse innleggene. Ikke minst bidrar det til at arrangementet huskes og snakkes om.
Pris på forespørsel
Les mer om Freddy Kjensmo her.

Swing/Rock'n roll, Line Dance, Salsa, Zumba og Tango
Vi har gode kontakter og legger gjerne til rette for en danseopplevelse. Passer også for større
grupper.
80 - tallsfest
Alternativ 1:
Aperitiff
Vår egen Dansebar vil bli pyntet i 80-tallsstil med
diskolys og tidsriktige effekter. Det vil bli servert en
typisk 80-talls drink, mens vi spiller herlig 80-tallsmusikk
på musikkanlegget.
Varighet: 1 time
Pris kr. 200,- per persson (minimum 10 personer)
Alternativ 2:
Fest etter middagen
Vår egen Dansebar vil bli pyntet i 80-tallsstil med diskolys
og tidsriktige effekter. En typisk 80-talls drink pr. person er inkludert,
og i deres egen bar vil dere kunne kjøpe ytterligere forfriskninger
mens vi spiller heftig 80-tallsmusikk på musikkanlegget.
Varighet: 2 timer (ytterligere tid kan bestilles)
Pris kr. 4.000,- for inntil 10 personer, utover dette kr. 300,- pr. person.
Utover de 2 inkluderte timene vil det tilkomme leie på kr. 1.500,- pr. time dersom det er
ønskelig å fortsette festen …
Alternativ 3:
Full pakke
Dere blir servert en 80-talls aperitiff i vår egen Dansebar
som blir pyntet i 80-tallsstil med diskolys og tidsriktige
effekter. Etter en deilig 3-retters 80 tallsmeny i
restauranten (eget lokale dersom ledig kapasitet)
går turen tilbake til Dansebaren hvor dere kan kjøpe
ytterligere forfriskninger mens vi spiller dansevennlig
80-tallsmusikk på musikkanlegget
Pris: Kr. 6.000,- for inntil 10 personer,
utover dette kr. 500,- pr. person.
Varighet: 2 timer etter middagen (ytterligere tid kan bestilles)
Utover de 2 inkluderte timene vil det tilkomme leie på kr. 1.500,- pr. time dersom det er
ønskelig å fortsette festen enda lenger ..

Dinner Game
Vi samarbeider med Green Hat People, et firma som har spesialisert seg på ulike
teambuildingsaktiviteter og konferanser.
Gjør deres middag til noe mer. Engasjer alle, skap herlige samtaleemner og konkurrer mot
kollegaer.
Varighet: 2 x 12 minutter
Pris kr. 350,- per person (minstepris kr. 12.000,-)
Les mer om Dinner Game her.
Code Break
Vi samarbeider med Green Hat People, et firma som har spesialisert seg på ulike
teambuildingsaktiviteter og konferanser.
30 koder er skjult i nærheten, finn dem og bruk koden til å låse opp nye oppdrag via nettbrett!
Code Break er en actionfylt aktivitet hvor dere får jobbe i team og bruke mellommenneskelige
ferdigheter under tidspress. Alle øyne er nødvendig for å være i stand til å finne så mange koder
som mulig.
Varighet: 45 minutter
Pris kr. 450,- per person (minstepris kr. 10.000,-)
Les mer om Code Break her.
Musikkquiz med Jørn Atle Støa
- en aktivitet som passer utmerket til kaffe/avec eller under desserten.
Dette er en aktivitet som passer utmerket for litt mindre grupper (30-80 personer).
Musikk-quizen foregår på den måten at vi deler opp i passende grupper (lag). Vi gjennomfører
quizen med liveopptreden med sang, piano og gitar. Dette er en aktivitet som appellerer til
konkurranseinstinkt og latteren sitter alltid løst.
Varighet: 30 – 40 minutter
Pris: på forespørsel
Korslaget med Jørn Atle Støa
- en aktivitet der man virkelig blir sammensveiset.
Vi kommer inn på slutten av en kurs/seminardag og deler bedriften opp i grupper (kor). Denne
aktiviteten bruker vi ca 2 timer på og man blir sammensveiset på en helt ny måte gjennom å øve
inn en sang. Vi er med og coacher underveis. «Korslaget» avholdes på slutten av middagen. Da
fremføres det vi øvde på tidligere på dagen. Vi har kun hatt kjempesuksess med dette. En
ekstragevinst er det også at man sørger for underholdningen til festmiddagen selv.
Pris: på forespørsel

I NÆROMRÅDET
Hadeland Glassverk - Glassblåsershow med design av eget fat
Bli med på en kreativ reise. På Hadeland Glassverk kan du få prøve deg i et tusen år gammelt
yrke. Vi deler dere inn i grupper som skal konkurrere om det beste designet på glassfat. Vi
plukker ut en vinner og bestemmer hvilket fat som skal lages under showet. Norges beste
glassblåsere forvandle glødende glassmasse til et stort og flott kunstfat. En guide beskriver
prosessen steg for steg. Kunstfatet som lages tilfaller gruppen. Dette kan benyttes som gave til
en som fortjener en ekstra oppmerksomhet, eller kanskje vil dere lodde ut kunstverket under
kveldens middag?
Antall: maks 60 personer
Varighet: 1 ½ time
Pris: kr. 200,- per person (minstepris kr. 12.000,-)
Glasshytta kan ta imot 100 personer på guiding.
Andre populære aktiviteter;
Blås ditt eget glass
Blås ditt eget glass i Glasshytta hver lørdag (10-14.15) og søndag (11-15.15)» fra og med lørdag
4.februar. Å blåse glass selv, er kjempegøy. Blir det drikkeglass, blomstervase eller
en honningkrukke? Når glass er blåst, må de kjøles ned i ovnen i 1,5 time, før du kan få med deg
glasset hjem.
Se: hadeland-glassverk.no for mer informasjon
Fossen Friluft
I samarbeid med Fossen Friluft kan vi tilby rappellering og isklatring ved Jaklefoss. Jaklefoss er en
foss som ligger opp mot Ringkollen. Det er omtrent 15 minutters marsjtid fra parkeringen
avhengig av snødybde. Fossen er omtrent 25 meter høy og satt sammen av flere ulike vannsig
over en bredde på ca. 75 meter. Det er ulik ismengde og bratthet, slik at det finnes både enkle
og vanskelige ruter opp fossen.
Fossen Friluft har i tillegg ulike teambuildingsaktiviteter som kan gjennomføres på Ringkollen.
Pris på forespørsel
Se: fossenfriluft.no for mer informasjon
Utendørs DA - Guidet tur
Vår samarbeidspartner Utendørs DA arrangerer guidet tur med historiefortelling. Turen går til
populære turmål på Ringerike, slik som Kongens Utsikt, Mørkgånga, Ringkollen og
Rytteragertangen. Våre erfarne guider kjenner de beste turmålene i distriktet, og serverer gode
historier underveis.
Pris: fra kr. 1.500,(transport t/r hotellet kommer i tillegg)
Se: outdoors.no for mer informasjon

ABC Racing - Gokart på Eggemoen
Kun 10 minutter fra hotellet ligger gokart banen. Her kan de blant annet arrangere en Grand Prix
turnering. Her kjører alle innledende runder + finale med de 10 beste førerne. De har også Le
Mans, en lagkonkurranse der vinneren er det laget som har kjørt flest runder på tid.
Pris kr. fra 400,- per person
(transport t/r hotellet kommer i tillegg)
Se: abcracing.no for mer informasjon
Kistefos – museum
På Kistefos tilbyr de unike opplevelser og en oppdagelsesferd gjennom spennende kulturhistorie
og kunst i samspill med vakker natur. Kistefos – museum er på Jevnaker, kun 10 minutter fra
hotellet. De tilbyr også guidede omvisninger. Sesong mai – oktober.
Se: kistefos.museum.no for mer informasjon
Galleri Klevjer
Thomas Jørgen Klevjer maler sine intelligente og morsomme tolkninger over eventyrene og
deres forfattere og illustratører, så godt at publikum ikke behøver å irritere seg over dålig
håndverk. Bildene er noen ganger temmelig glatte og litt naivistiske, men det kler dem godt. De
beste av dem er klare og fulle av lys. Den unge kunstneren har sett på norske eventyrskater både
med et åpent og barnlig sinn og med den tolknings-teft den postmoderne kunstner ofte røper.
Pris fra kr. 3000,- (omvisning etter avtale)
Se: gallerikelvjer.no for mer informasjon
Dronning Tyra
Opplev det beste av Tyrifjorden og Storelva i Hønefoss til vanns. Vi serverer gjerne mat om bord,
hva med å ta lunsjen eller middagen her?
Pris på forespørsel
Se dronningtyra.no for mer informasjon
Bjerkeli Villmarksopplevelser - Hundekjøring
Hundekjøring og trugestafett er noe av det vi tilbyr på våre grupearrangement nær Oslo og
Gardermoen. Ønsker du aktiviteter i forbindelse med bryllup, bursdagsfeiring for små og store,
julebord, kick off, team building, utdrikningslag eller andre anledninger er vi den rette
samarbeidspartner.
Vi bygger en aktivitetspakke i en tidsramme som passer deg. Hundekjøring med vogn om
sommeren, slede om vinteren. Trugestafett og forskjellige lagkonkurranser er noe av det vi tilbyr
i tilegg. Vi samarbeider med lokale mat-og overnattingsbedrifter. Vi har lang erfaring med
hundekjøring for personer med spesielle behov, både private, institusjoner og skoler.
Pris på forespørsel
Se tettpanaturen.no for mer informasjon
Bowling
Etter en hektisk arbeidsdag er det godt med avkobling, dette passer bowling ypperlig til. Her står
det er det sosiale i sentrum, men gir en stor trigger til lag og konkurranseinstinkt. Hønefoss
Bowlingsenter ligger ca. 10 minutter fra Klækken og vi kan gjerne bestille felles transport t/r.

