ELDMÖTE
För grupper som behöver ny miljö.
Samla din arbetsgrupp eller ledningsgrupp för ett annorlunda möte eller after-work. Ni sitter
bekvämt runt kaminen eller en öppen eld i en tältkåta. Att mötas ute i naturen och framför
elden öppnar andra sinnen i gruppen och ni får nya infallsvinklar till gamla och nya
utmaningar.
Platsen ligger max 5 km från er arbetsplats och är ”hemlig” fram till dagen före då ni erhåller
ett SMS med information om vart vi träffas. Där möter vi upp och visar er den korta
promenadvägen till en tältkåta.
Vänligen ange arbetsplatsens adress i samband med bokningen så att vi kan välja en plats
inom 5km. Vi har valt ut flera olika vackra platser runt om i Västmanland som lämpar sig väl
för den här aktiviteten.

Vi ser fram emot att få göra denna aktivitet tillsammans med er!

Tidsplanering
Vi behöver ha er bokning senast tre dagar före aktiviteten.

Utrustning som vi tillhandahåller
Vi har all utrustning och mat inklusive alkoholfri dryck.

Det här behöver ni själv ta med
Du behöver själv ha kläder efter årstid och ett par behagliga skor. Du kommer inte att frysa
eftersom kåtan har en värmande kamin.

Känner du dig osäker på något eller vill komma i kontakt med oss, tveka inte att maila oss! Vi
svarar gärna på dina frågor!

Pris:

650 kr/person inkl. moms, halvdag (08:00 – 13:00 el 11:00 – 16:00) med lunch inklusive
alkoholfri dryck.
795 kr/person inkl. moms, heldag (08:00 – 16:00) med förmiddags, eftermiddagsfika och
lunch inkl. dryck.

Bokning:

Du bokar genom vår hemsida eller direkt på vår mailadress,
kontakt@hikingislife.se
Du erhåller sedan en bokningsbekräftelse och en faktura till den mailadress du bokat från
om inte annan adress anges.

Betalning:

Betalning senast 30 dagar efter genomförd aktivitet.

Avbokning: Kostnadsfri avbokning fram till 48 timmar före bokad aktivitet. Därefter debiteras 20% av
totalbeloppet.

