Tilbud til firma og erhvervspartnere.
Randers Fjord Feriecenter kan tilbyde utraditionelle
rammer til møder med eller uden aktiviteter.

Vi har erfaring med planlægning af
virksomhedsarrangementer, som vi matcher med
jeres firmas behov og ønsker.
Udendørs aktiviteter hos os.
Der kan spilles beachvolley og andre boldspil og
udendørsspil. Det er muligt at benytte bålhytten
samt de små og store bålsteder
inkl. snobrødsstænger/bålpander/gryder.
Aktiviteter i Naturparken.
I kan også sejle i kano vi har 9 stk. med plads til 29
personer i alt.
Ellers tag udfordringen op med skinnecyklerne fra
vores trinbræt ved Cafeen.

Der er mulighed for både døgn- og dagsprogrammer,
da feriecenteret også tilbyder overnatning i
ferielejligheder, campingvogne, eller egen
autocamper / telt.
Mødelokalerne findes i den spændende yurt.
Derudover kan der lejes en pavillon med køkken.
Plads til spisning og gruppearbejde. Bygningerne
egner sig til møder, konferencer, fyraftensmøder,
eller personaleudflugter- / arrangementer,
oplevelsesture og julefrokost m.m. med fokus på
udendørs aktiviteter. Vi har fokus på at bruge
Naturpark Randers Fjord aktivt i vores
arrangementer.

Mødefaciliteter.
Projektor og flip over, musikanlæg.
Forplejning.
Der kan desuden bestilles morgenmad, kaffe, kage,
frokost, frugt m.m. Produkterne er så vidt muligt
økologiske. Ved flerdagesophold kan vi lave aftale
om aftensmad. Vi laver bl.a. paella og chili con carne
på stor pande.

Har firmaet andre ønsker, kan vi være behjælpelige
med andre oplevelser og aktiviteter i fællesskab.
Kontakt os for at aftale om konkret plan.
Øvrige faciliteter.
Køkkenfaciliteter, mulighed for at leje en stor gasgrill
med 6 brændere, samt en mindre gasgrill. Vi har en
grill med rygefunktion, der fyres op med træpiller.
Kapacitet.
I yurten er der siddepladser til 60-70 personer i
stueplan. På anden sal er der 8 små caféborde og
stole til. På tredje sal er der et stort bord med plads
til 10 personer. Pavillonen har plads til 60-70
personer. Der er også café med mange udendørs
siddepladser.

Der er plads til 22 personer i alt i ferielejlighederne
og til 14 personer i alt i campingvognene. Der er
plads til egen campingvogn, autocamper eller telt.
Der er plads til primitiv overnatning i bålhytten til i
alt 5 personer.
Vi glæder os til at give et tilbud til jeres næste møde.
Med venlig hilsen
Kaj Sunesen. Mobiltelefon 3025 8643.

Teambuilding.
Der er masser af plads til teambuilding, hvor det
sociale samvær er i centrum.
Vi har tidligere beskæftiget os en del med
teambuilding og kan komme med input til jeres
dagsprogram. Vores teambuilding er primært
inspireret af naturen, men har også mulighed for
aktiviteter i pavillonen. Vi har altid en backup plan.

Randers Fjord Feriecenter
Kærvej 38, Uggelhuse, 8960 Randers SØ.
Kontakt: Kaj Sunesen. Mail: post@randersfjordferie.dk
http://www.randersfjordferie.dk/
http://www.randersfjordferie.dk/cafe-menu/

