GOTLAND

Ljugarn
20 > 130 personer

Landet Annorlunda –– En
En skön
skön blandning
blandning av
av Grekland,
Grekland, fjällen,
fjällen, sekelskiftesbadort
sekelskiftesbadort och
och fiskeläge.
fiskeläge.

På
du berika
din konferens
med get-together-äventyr
/ teambuilding
får vingar!
På Gotlands
Gotlands östra
östra kust
kust ligger
ligger denna
denna pärla
pärla -- Ljugarn.
Ljugarn.Här
Här kan
erbjuder
vi konferens,
get-together-äventyr
/ teambuilding
med boendedär
påsjälen
pensionat
Lövängen.
Här
Här finns
finns bl.a.
bl.a. ett
ett av
av Gotlands
Gotlands bästa
bästa raukfält,
raukfält, kilometerlånga
kilometerlånga sandstränder,
sandstränder, fornminnen
fornminnen och
och fiskehamn
fiskehamn på
på gångavstånd,
gångavstånd, -- och
och ännu
ännu mer
mer på
på cykelavstånd.
cykelavstånd.
VÄLKOMMEN TILL LANDET ANNORLUNDA
- och en av de trevligaste och mest exotiska konferensmiljöerna i landet!
(Beställ gärna kostnadsfritt vår presentations-DVD och se själv)
TRANSPORT - Snabbfärja + buss alt. flyg + buss
- AKTIVITETER
Snabbfärja (35 knop= ca 3 tim)PROGRAM
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BOENDE - Totalt
130 bäddar
Pensionat Lövängen erbjuder med sina annex Gotlands största boende utanför Visby.
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restaurerat. Det
och gruppkänslan
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mesta av miljön och atmosfären
finns kvar
tiden då det begav sig. Förutom Lövängens bar och restaurang, finns en åretruntöppen restaurang med separat bar i byn.
KONFERENS - Största sal rymmer 200 pers i biosittning. Flera större och mindre grupprum finns även att tillgå Konferensutrustning enl. ök. Vi kan erbjuda: block, pennor, blädderblock, whiteboard, OH och duk. Projektor kan tas med.
KLIMAT - Gotlands läge långt ute i Östersjön gör att sommaren dröjer sig kvar här flera
veckor längre än på fastlandet. Havet är ofta badbart hela september ut.

Ljugarn, perfekt för er som vill “tajta” ihop gruppen och konferera
i en genuint vacker och spännade miljö, och dessutom njuta
av ovanligt trevliga och lärorika kringaktiviteter

Beställ gärna vår presentations-DVD för Gotland och Ljugarn
PROGRAM/AKTIVITETER.
Berg & Dahl erbjuder annorlunda inramning till er konferens. Ljugarn med omnejd.
Här i den underbara exotiska miljön i och runt Ljugarn var det inte svårt att lägga upp
härliga och roliga kringaktiviteter med anknytning till historia, natur och kultur.
• Grand prix med “Miljöcarts”. En mycket annorlunda, spännande och inte minst rolig
“biltävling” som körs som lagstafett på bana mellan sjöbodar och bryggor i fiskehamnen.
Vi kan starta upp till 4 lag samtidigt.
Miljö Cart= Treväxlade mycket stabila och tuffa trampbilar för vuxna. Storlek som mindre
motordrivna Go karts. Häftigt utförande med störtbåge, GT-säten. Här gäller det att
genom stafett ta sig runt en bana. Snabbaste grupp vinner.
• Cyckelorientering med aktivitetskontroller. Etapp 1. Ni delas in i grupper som tävlar mot varandra. Ni cyklar genom historien, kulturen, geologin och en otroligt vacker och
omväxlande miljö med karta och kompass. Det hela går inte på tid, vilket är tur då deltagarna många gånger har svårt att slita sig från allt spännande, vackert och intressant
efter vägen. Den trevligaste aktivitet vi någonsin gjort! – har vi fått höra mer än en gång.
Cykelorienteringen kan varieras i innehåll, tid, längd. Man kan även välja att göra en
spännande och kulturhistorisk tävling till fots mellan sjöbodar och minimuseer i den
läckra fiskehamnen. Här får man se och lära mycket om det gamla Gotländska fiskesamhället.
Tävlingsetapp 2. (Om tid och intresse finns). Varje grupp skall som grupparbete skapa
en interaktiv presentation av ett tema. Ett tema som man idérikt följt upp med digitalkamror under cykelorienteringen. Temat kan vara fritt, eller ännu hellre ett givet tema
där t.ex. en av företagets produkter eller tjänster skall ingå i temat, och som sedan redovisas inför alla deltagare i en SHOW, - UPP TILL BEVIS - vem har bästa bildreportaget/storyn. Presentationerna bör inte ta mer än ca 5-6 minuter.
• Gotländsk “Sommarnatt” Som börjar med en genuin tre-rätters GOTLANDSMIDDAG.
GOTLANDSDRICKU. Vi får besök av en av ortens privata “hembryggare” av denna gotländska brygd. Han har med sig nästan hela “bryggeriet” och visar oss hela processen.
Sedan blir det gotlandsdrickuprovning där vi får prova några olika “klasser”. Kvällen avslutas med lite fartig gotländsk underhållning och dans om så önskas.
• Bad/strandaktiviteter. Lövängen ligger inte långt från Ljugarns stora fina beach.
Här finns möjligheter att bryta av med lite beach volleyball/freesbee/strandtennis eller
kanske ett uppfriskande dopp.
• Grottäventyr i Lummelunda. Här har vi grottäventyr i två svårighetsgrader:
1. Underjordingar: Paddlar, vadar, kryper in mot jordens medelpunkt. (Utrustning ingår).
2. Övermänniskorna: Går en mera torrskodd guidat tur genom en del av grottsystemet.
Vandrar sedan en vacker naturstig till en vacker plats för picknick med utsikt över havet.
Under vägen berättar vi lite om hur grottorna bildades och går även förbi några av de
“slukhål” där myrvattnet forsat ner och gröpt ur
berggrunden.
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LJUGARN erbjuder en riktig “get together “
konferens/kickoff. Något att leva länge på!
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