issabon

The Big Event
- Portugal > 500 pers

ETT OFÖRGLÖMLIGT KONFERENSÄVENTYR
- i en annan tid - en annan värld!

CHARMIG, VARM & GRÖN. Lissabon är en av Europas charmigaste huvudstäder.
En stad där tiden på sina ställen stått stilla de senaste hundra åren. Staden är som
Rom, byggd på 7 kullar. Massor av parker och en öppen stadskärna. Ingenstans är
det lättare att hitta på egen hand i en huvudstad än här i Lissabon.
TRYGG DESTINATION. Läget, klimatet och inte minst säkerheten har gjort att Portugal under senare tid blivit en central plats när det gäller stora konferenser, events,
sporthändelser och storpolitiska toppmöten.
BRA KONFERENSMÖJLIGHETER för både små och stora grupper. Vi har ett flertal
bra konferenshotell i city med gångavstånd till det mesta.
SPÄNNANDE & LÄRORIKA KRINGAKTIVITETER
Vi på B&D är kända för vår kreativitet när det gäller att skapa meningsfulla, lärorika och
inte minst sagt trevliga samarbetsövningar och aktiviteter.
På den här sidan skriver vi inget om konferensmöjligheterna utan fokuserar på möjligheterna till underhållande och meningsfulla kringaktiviteter som förmerar er konferens.

• Restauranger. Mycket stora grupper äter oftast luncher och middagar
på hotellet av praktiska skäl, förutom t.ex. avslutningsmiddagen som ofta
äts på annan plats i samband med avslutningsfest. Berg & Dahl föreslår
och bokar trevliga och bra restauranger. Ni får från oss restaurangpresentationer, menyer och prislista och gör sedan ert val efter detta.
Detta är något av vad vi kan göra för ditt företag, B&D är ett litet kreativt företag och sätter gärna ihop ett program som är väl anpassat efter
ert syfte och mål med er konferens eller kongress i Lissabon.

Beställ B&D`s egna proffsvideo med direktinspelat ljud från “The Big Event “

Ett äkta Berg & Dahl program - genomfört med över 300 personer
HOTELL / KONFERENS / KLIMAT:
Information om ovanstående hittar du på:
“Mer information om Lissabon på hemsidan” >>

Lisboa

Econom
y
Ekonom
isk
dotterbol rapport från
ag
redovis en inom EU
ad i Euro

PROGRAM/AKTIVITETER. En annorlunda inramning till er konferens i Lissabon.
Vi på B&D kan Portugal och erbjuder er några av de bästa guldkornen i Lissabon med omnejd för att göra er Lissabonresa till er mest spännande “storstadskonferens”..
Lisboa

• PÅ EGEN HAND och med B&Ds miniguide/agenda under er Lissabonvistelse hittar ni själva till mycket av vad Lissabon har att erbjuda. Bara att gå omkring på de
gamla gatorna i denna öppna ljusa stad är ett häftigt program i sig; Shoppa, ta en fika
på en av de otaliga charmiga kaféerna, stanna till på någon av de små restaurangerna
uppe i Alfama (gamla stan”), beställ in bröd, ost, oliver och husets röda, titta på folklivet och njut — och du har kommit en bra bit närmare himlen! Här är det lätt att sitta och
prata om livets goda sidor med kompisarna.
B&DS MINIGUIDE/AGENDA (ingår på alla våra utlandskonferenser)
En fickvänlig inplastad guide där ni förutom ert program hittar: bästa barer, restauranger, diskotek, shopping samt viktiga telefonnummer och adresser till kontaktpersoner, Berg & Dahls guider, era egna kontaktpersoner, hotell, etc.
• Berg & Dahls
– KULTUR- OCH HISTORIEJAKT I “STORSTADSDJUNGELN”
Avd. 1. Ett måste! En mycket underhållande och spännande “skattjakt” där du på ett
finurligt sätt i glada vänners lag får upptäcka de viktigaste sevärdheterna i centrala Lissabon. Tillsammans med de övriga deltagarna i din grupp tävlar du med karta, loggbok, kamera och… hjärtat! Här sätts initiativförmågan, lokalsinnet, klurigheten verkligen
på prov för att lösa “storstadsdjungelns” mysterier. - Detta samtidigt som man lär sig
känna stadens mest intressanta och spännande delar.
Avd. 2. Förutom tävlingsmomentet ute på stan, lägger vi i mån av tid in ett skapande
grupparbete som grupperna var för sig presenterar för de övriga deltagarna, exempelvis vid middagens slut. Brukar bli mycket underhållande. (Alt. fototävling).
• NÅGOT I HÄSTVÄG MED “TJURIG” AVSLUTNING
CENTRO EQUESTRE DA LEZÍRIA GRANDE. Stor lantegendom i Vila Franca de Xira,
ca 30 minuter utanför Lissabon. Vi marscherar in på gården till musik av gårdens “tjurfäktningsorkester”. Inledningsvis får vi se en mycket annorlunda uppvisning av gårdens berömda dressyrhästar. - Ett program som garanterat tilltalar även de ej
hästfrälsta!
Välkomstdrink m. tilltugg. Under lättsamma former gör grupperna upp inbördes vilka
som skall ställa upp i respektive gren i de kommande “hästtävlingarna”.
HORSE TOURNAMENT: Tävlingar sker gruppvis med musik, pompa och ståt och massor av action. Fem grenar som alla har med gården och kulturen att göra. Bl.a. Ryttartävling: Sadla, sela häst, klä upp en egen dressyrryttare som skall upp i sadeln och gå
förbi domarna. Hästjakt: Här gäller det att på tid hitta så många som möjligt av gårdens
dressyrhästar och notera deras namn. Hästkunskap: med hjälp av lexikon komma på
vad de utställda sakerna är för något, sedan översätta dessa till svenska alt. engelska.
Baloonfight: “tjurfäktning” en mycket rolig och publikfriande (och ofarlig) aktivitet i tjurfäktningsarenan. Naturligtvis till “tjurfäktningsorkesterns” ackompanjemang. Gårdsfest:
Vi avslutar med en spännande portugisisk BBQ med musik, artister och hålligång.
AVSLUTNINGSFEST PÅ VINGÅRD I COLARES (Adega Reginal de Colares)
Vinprovning, middag, underhållning, dans och prisutdelning.
På vägen ut stannar till vid Cabo da Rocha, Europas västligaste punkt. Vi njuter av utsikten och begrundar att en gång stod Vasco da Gama här och nyfiket tittade ut över
samma horisontlinje med funderingar om ”vad som finns där bortom, - dit man inte ser”.
Avslutningsfest med vinprovning, middag, underhållning och prisutdelning i på Adega
Reginal de Colares. Ett av Portugals mest kända vinhus. ”Demarkerat område”. (Typ
Bordeaux i Frankrike). Hålligång i “Vinkatedralen”, en fantastisk och exotisk miljö där vi
är omringade av miljontals liter vin och jättekandelabrar med drivor av gammal stearin.
• Shopping. För de som gillar shopping så finns förutom alla specialaffärer i BAIXA (down
town), flera fina shoppinggallerior med kronjuvelen Colombo i spetsen. Colombo är troligen Europas största shoppingcenter. Ett fantastiskt ställe med hundratals butiker i flera
våningar runt gigantiska ljusgårdar med läcker utsmyckning, bl.a. ett stort vattenfall, palmer och faktiskt även ett nöjesfält med bergodahlbana och allt är inomhus.
Mycket finns att handla till bra priser. Ex. Skor, väskor och handskar är betydligt billigare
här, än hemma i Sverige.

UPPLEV ETT PROGRAM MED ÖVER 300 DELTAGARE LIVE — Beställ vår proffsvideo på DVD - www.bergodahl.com - info@bergodahl.com

