OUTDOOR AFTERWORK
på ”hemlig” plats någonstans i Västmanland.
Prova på en annorlunda AW där ni byter ut den traditionella uteserveringen mot en riktig
UTE- servering. Vi har elden som samlingspunkt och ni lagar tillsammans er mat över öppen
eld. Meny är anpassad för tillagning över öppen eld och vi finns tillhands med tips om det
behövs. Själva ”restaurangen” är en tältkåta där elden värmer om det är kyligt ute och ni får
plats upp till 15 personer. Vår erfarenhet är att elden tar fram något speciellt hos oss alla och
samtalen brukar bli lite annorlunda.

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. Cykla eller promenera gärna till mötesplatsen för miljön och
den egna hälsans skull.
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 din bokning senast 48 timmar före aktiviteten. Du kommer att få ett SMS 24
timmar före aktiviteten med karta till mötesplats där vi träffas kl 18:00.

Utrustning som vi tillhandahåller
Vi har all utrustning och mat inklusive alkoholfri dryck. Vill man ta med egen alkoholhaltig
dryck så går det bra.

Det här behöver du 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:

450 kr/person inklusive alkoholfri 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 ska ske i samband med att du erhåller en bokningsbekräftelse från oss.

Avbokning: Kostnadsfri avbokning fram till 24 timmar före bokad aktivitet. Därefter återbetalas 50%
av inbetalt belopp.

