Events og aktivitetskatalog Danske Slotshoteller
Aktiviteter kan afholdes som konkurrence, hvor deltagerne deles i hold og ved flere aktiviteter roterer.
Hver aktivitet ledes af instruktør, der stiller med udstyret.
Valg af events bør ske efter vejr og årstid. Plan-B kan være en fordel ved dårligt vejr.
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Lerduer 10 stk. pr. deltager. Udstyr skydebane, gevær, patroner, lerduer, kastemaskine.
Skattejagt i skov og park. Udstyr skattekort og skat.
Verdens tilstand efter UN-data. Udstyr PC multiple choice.
Danmarks historie år 1500 -1900 quiz. Udstyr PC multiple choice.
Blind vinsmagning - gæt druen i fire forskellige vine. Udstyr vin og smageglas.
Blomsterkursus med blomsterdekoratør. Udstyr blomster og dekorationsartikler, kniv og oasis.
Botanik i haven. Gæt 15 planter. Udstyr multiple choice og haveplan.
Bål med sang og Grønlands kaffemik. Udstyr bål, kaffe og sanghæfte
Clairvoyant – spøgelsesaften.
Forlægning af vildt. Køkken og knive, opskrifter på menu af vildtkød.
Kokkekursus. Køkkenchefen demonstrerer tilberedningen af aftenens menu til et glas vin.
Overnatte i bivuak i skoven. Udstyr bivuak, liggeunderlag, sovepose og bål.
Danseinstruktion i latinamerikanske danse. Dansesal og dansesko.
Sundhedstjek. Udstyr til puls, blodtryk, vægt, legeme størrelse og anvisning af fysiologisk alder og
forbedret livskvalitet og længde. Aktiviteten kan med fordel gentages årligt, hvor deltagerne
konkurrerer om forbedring af livskvalitet,
15) Jagt efter fasaner, ænder, vildkanin, hjorte eller muflon. Udstyr: Våben og jagttegn.
Priser beregnes fra gang til gang efter antal og varighed, det er omkring 200 kr. plus moms pr. event.
Program kan tilpasses møde- og konference med middag og overnatning.
Indendørs events foregår i stuer, sale, vinkælder, køkken og blomsterværksted. Udendørs foregår i park og
nærliggende skove.
Jagt efter klovdyr foregår på Røgegård, der har plads til 20 overnattende, og hvor man kan opleve de store
hjorte på nær hold i et landets mest øde naturområder.
Skovladen på Sophiendal danner ramme for natur-events langt ude i skoven, hvor deltagerne isoleres i
naturen. Ravnsø og Veng sø anvendes til events med badning, sejlads og fiskeri som efter krebs og gedde.
Gårdene har sø, mose, skov og marker er velegnede til udendørs naturoplevelser. Jordene dyrkes med
fødevarer, der for en stor del oparbejdes i slotskøkkenet til sunde og velsmagende retter.
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