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Stockholm

Sommar Fest

VÅR/SOMMARFEST/KICKOFF/KUNDINCENTIVE – bara 30 minuter från Stockholms city!
Välkommen ut till oss på Södertörn. Här kan du konferera och ordna företagsaktiviteter i för Mellansverige unika miljöer.
Här ute i vårt vilda Naturreservat och Nationalpark saknas varken vackra sjöar, tjärnar, åar, forsar eller urskog.
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Vi bjuder dig gärna på en visningsrunda i området så du får uppleva möjligheterna “live”.
Beställ gärna kostnadsfritt vår presentations-DVD och se lite av vad vi kan erbjuda.
BESKRIVNING
Rundemars Vildmarksgård. — Så nära, men ändå så långt borta!
Gården ligger i ensamt majestät i *väglöst land på en liten höjd med utsikt över Rundemarsviken i Tyresö Naturreservat/Nationalpark. Gården har anor från 1300-talet. Nuvarande gårdens äldsta del är från mitten på 1800-talet och den yngsta delen från 1920-talet.
Gården drivs i dag som en liten privat hästgård med enkel bondgårdsatmosfär.
Anländ till Rundemars Vildmarksgård via kanot eller vacker vandring över forsarna.
Ut till Rundemars Gård har man en vacker vandring, bl.a. över forsarna vid Nyfors. Vandringen från parkeringen vid Nyfors tar ca 15-20 minuter.
Ni kan också välja att komma via kanot (se kanotsafari/orientering).
*Väglöst land= Det finns en liten svårframkomlig väg från Vissvasshållet. Vägen är avstängd med låst bom. Berg & Dahl har dock tillstånd att köra ut till gården med Jeep. Det
ger oss möjlighet att ta ut utrustning och även personer som har svårt att gå.
SOMMARFEST MED HÖGSTA MYSFAKTOR!
På Rundmars Vildmarksgård ordnar vi härliga vår/sommar/höstfester med mysiga middagar med underhållning runt brasorna på bergsaltanen med utsikt över viken. Eller
runt brasorna i jättekåta. Kåtan rymmer <48 personer vid bord runt eldstaden. (Vi har
tre kåtor). Vi serverar de härligaste "vildmarksmiddagar”. Vi på B&D är smått berömda
för vår mat och våra “middagsmiljöer”. Vi skapar extra mys och trollar fram de härligaste
rätter i anslutning till middagsborden. Vi använder vildmarksspisar med öppen eld och
egenkonstruerade varmluftsugnar.
GÅRDSMÄSTERSKAP - erbjuder vi inkl. en “ryttartävling” som inte kräver några som
helst förkunskaper. Trevliga och miljövänliga lagtävlingar i en mysig miljö:
“Ryttartävling”: (En lättsam hästtävling som inte kräver några som helst förkunskaper).
Hästsko: Hästskokastning på bana.
Höbalning: Bygga högsta torn av höbalar på tid.
Renskiljning: Lassokastning med sametöm på “renar”
Tornbyggnad: Bygga så högt torn som möjligt av brädbitar på tid. Högsta torn vinner.
Skyttebana: -Luftgevär på ”fällande” djurmotiv, - bågskytte, -slangbella.
Eldprovet: Göra upp eld utan tändstickor på tid.
Hole in one: Kastövning på div. mål.
Olika problemlösningar/samarbete: Natur, kultur, miljö, klurigheter
UNDERHÅLLNING MED DANS – LIVE ELLER DISCO
Naturligtvis ordnar vi liveunderhållning med dans om ni önskar det. Även musikquiz.
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