AKTIVITETER MARSTRAND

PATER NOSTER BESÖK MED FYRBESÖK
Besök Hamneskär & Pater Noster under en kort utflykt och låt dig inspireras av
utsikten från den magnifika fyren. Ni får ta del av en kort historisk guidning om denna
vackra plats och komma upp i fyren. Lugn och trygg tur som passar nästan alla.
Aktivitetstyp: Upplevelse, RIB-båt
Antal deltagare: 6 och uppåt
Tidsåtgång: ca 1-2 Tim
Pris: RIB tur, fyrbesök 595:– /pp exkl. moms

TOPPLISTAN

SKALDJURSFISKE
Krabb & kräftfiske - Västkustens specialitet. På vår skaldjursfisketur får ni
följa med en erfaren fiskare runt Marstrand och Åstols vatten. Ni får lär er
att dra upp, rensa, agna och lägga i burar. Efter det hårda arbetet väntar
Ostron och bubbel.
Antal deltagare: 6 och uppåt
Tidsåtgång: ca 3 Tim
Pris: 795:– /pp

TOPPLISTAN

För fler och skräddarsydda aktiviteter är ni välkomna att kontakta oss!
All nödvändig säkerhetsutrustning ingår på alla aktiviteter.

GUIDAD TUR PÅ CARLSTENS FÄSNING
Upplev Carlstens Fästning med historier berättade av fästningens
kommendant. Följ de taktfast marscherande Karolinersoldaterna och
känn spänningen när dånande svartkrutskanoner avlossas på borggården.
Aktivitetstyp: Kunskap
Antal deltagare: 1 och uppåt
Tidsåtgång: ca 1,5 Tim
Pris: Dagtid: 995 kr för guide + inträde 95 kr / person
Kväll (efter 17.00) 1295 kr för guide + inträde 95 kr / person
Historiskt klädd guide: 1495 kr + inträde 95 kr / person

TOPPLISTAN

HISTORISK STADSVANDRING
Vandra runt i Marstrands vackra stad med anor från 1100-talet. Högst uppe
på ön vakar Carlstens Fästning, känd för Lasse-Maja och hans fängelsehåla, för
kanoner, fester och vidunderlig utsikt. Intill Grand Hotel ligger det pampiga
Rådhuset som började byggas redan 1644, Bohusläns äldsta stenhus. Där har
domstolen haft sitt säte och i källaren har häxor suttit inspärrade i väntan på dom
och avrättning. Om detta och mycket mer får ni höra under rundturen kring de
bebyggda delarna av Marstrandsön.

TOPPLISTAN

Aktivitetstyp: Kunskap
Antal deltagare: 10 och uppåt
Tidsåtgång: ca 1 Tim
Pris: Startavgift 620 kr + 75:– /pp (Minst 10 st betalande personer)

GRANDS MATLAGNINGSKURS
Tillaga kvällens meny tillsammans med vår erfarna kock. Ni får hjälp att själva
tillaga middagen som skall avnjutas i vår restaurang. Låt oss tipsa om hur
matlagningen blir ett nöje, lägg expertknepen på minnet och servera
överraskande utsökta middagar till familj och vänner.
Aktivitetstyp: Kunskap
Antal deltagare: 6 - 12
Tidsåtgång: ca 1-2 Tim matlagning. Därefter serveras ni den meny
Ni lagat ivår restaurang
Pris: 1095:– /pp

TOPPLISTAN

Du har chans att välja mellan följande tema för kvällen:
Hav | Skog & Land | Grönsaker och primörer

GRANDS VINPROVNING
De flesta har sina favoriter om vilka viner som är godast till maten eller
desserten men visst är det alltid roligt att lära sig mer och få tips om vad som
faktiskt passar bäst till kvällens meny. Vår mycket kunniga och vinpassionerade
källarmästare Anders delar gärna med sig av sina kunskaper och bjuder på en
trevlig stund.
Aktivitetstyp: Kunskap
Antal deltagare: 6 och uppåt
Tidsåtgång: ca 1 Tim
Pris: 500:– /pp

TOPPLISTAN

För fler och skräddarsydda aktiviteter är ni välkomna att kontakta oss!
All nödvändig säkerhetsutrustning ingår på alla aktiviteter.

5-KAMP / 3-KAMP
Stärk gemenskapen och ha roligt tillsammans med dina kollegor & vänner
5/3-kampen bygger på aktiviteter där man skall öka sammanhållningen i laget.
Här arbetar ni aktivt tillsammans där alla kompletterar varandra med kunskap.
Aktivitetstyp: Teambuilding, lagtävling
Antal deltagare: 8 och uppåt
Tidsåtgång: ca 1-2 Tim
Pris:
3-kamp: 195:– / pp exkl. moms
5-kamp: 295:– / pp exkl. moms (min 8 betalande gäster)

LAND

GEOCASHING - (MODERN TIPSPROMENAD)
En modern form av tipspromenad där du och ditt lag tar er till olika positioner
runt Marstand med hjälp av en GPS. När ni hittar till en station (position) skall
ni t.ex. lösa en klurig uppgift eller svara på en fråga om Marstrand.
Aktivitetstyp: Teambuilding
Antal deltagare: 6 och uppåt
Tidsåtgång: ca 1-2 Tim
Pris: 199:– /pp exkl. moms (min 10 debiterade gäster)

LAND

BOULE
Spela boule i skuggan av den mäktiga Silverpoppeln på torget eller i vackra
Paradisparken mitt i Marstrands stad. Vi förser er med klot, penna, papper
och regler.
Aktivitetstyp: Sport/lek
Antal deltagare: 2 och uppåt
Tidsåtgång: Valfri
Pris: Klothyra 30 kr per person

LAND

SKATTJAKT PÅ MARSTRANDS FÄSTNING
Fästningslekar är ett roligt, fartfyllt och annorlunda sätt att umgås.
Vår lekledare tar hand om gästerna under tävlingens alla grenar som äger
rum på olika platser inom den väldiga fästningens murar.
Aktivitetstyp: Teambuilding, lagtävling
Antal deltagare: 20 och uppåt
Tidsåtgång: ca 1-2 Tim
Pris: 275:– /pp exkl. moms (min 20 debiterade gäster)

LAND

För fler och skräddarsydda aktiviteter är ni välkomna att kontakta oss!
All nödvändig säkerhetsutrustning ingår på alla aktiviteter.

MORDMYSTERIET
Lös en mordgåta under middagen. Under middagen får Ni i uppgift att lösa
en mordgåta genom diskussion och improvisation. Efter en introduktion får
alla deltagare en gästlista och instruktioner om sin rollfigur och slår sig ned
till middag. Det är där som mordgåtan ska lösas. Alla deltagare får en egen
roll med sina egna ledtrådar och egna uppdrag som ska utföras under middagen.
Tidsåtgång: ca 3-4 Tim
Pris: 290:– /pp

LAND

MUSIK QUIZ
Hur ser er Musik kunskap ut? Häng med på vårt Quiz som garanterat
kommer se till att det blir fart! Här gäller det att både ha bra kännedom
från dåtid till nutid, filmkunskaper är inte helt fel heller!
Aktivitetstyp: Teambuilding, lagtävling, kunskap
Antal deltagare: 10 och uppåt
Tidsåtgång: ca 1,5 Tim
Pris: 249:– / pp exkl. moms (min 10 betalande gäster)

LAND

LEKAR PÅ MARSTRANDS FÄSTNING
Fästningslekar är ett roligt, fartfyllt och annorlunda sätt att umgås.
Vår lekledare tar hand om gästerna under tävlingens alla grenar som äger
rum på olika platser inom den väldiga fästningens murar.
Aktivitetstyp: Teambuilding, lagtävling
Antal deltagare: 10 och uppåt
Tidsåtgång: ca 1-2 Tim
Pris: 275:– / pp exkl. moms (min 10 debiterade gäster)

LAND

RIBTUR MED GEOCASHING
OCH 3-KAMP PÅ ÖAR
Här gäller det att kombinera kunskaper och erfarenhet inom gruppen för att
lösa mängder med olika uppgifter och övningar, en högteknologisk form av
den klassiska poängpromenaden. Vi delar in er i lag och sedan blir ni tilldelade
en GPS och en båt med skeppare, tillsammans ska ni lista ut var de olika
aktiviteterna ligger gömda. Ni pekar och skepparen styr, felnavigering straffas.
Vanliga stopp är Åstol, Klädesholmen, Kyrkesund & unika Pater Noster.

LAND & HAV

Antal deltagare: 8 och uppåt
Tidsåtgång: ca 2-3 Tim
Pris: 749:– /pp

För fler och skräddarsydda aktiviteter är ni välkomna att kontakta oss!
All nödvändig säkerhetsutrustning ingår på alla aktiviteter.

PATER NOSTER OSTRON & BUBBEL
Besök Hamneskär & Pater Noster under en kort utfl ykt och låt dig inspireras
av utsikten och de goda smakerna, smaka ostron och bubbel i fyrens lanternin,
sjöboden eller på bryggan. Ni får ta del av en kort historisk guidning om denna
vackra plats, fyrbesök ingår. All utrustning ingår (flytoveraller, mössa, googles)
Aktivitetstyp: Upplevelse, RIB-båt
Antal deltagare: 8 och uppåt
Tidsåtgång: ca 1-2 Tim
Pris: RIB tur, ostron, bubbel, fyrbesök 599:– /pp exkl. moms

LAND & HAV

RIB PUBRUNDA MED 3 STOPP
Ta med kollegorna ut på en fartfylld ribbåts tur genom trånga passager och via
oerhört vackra platser i västkustens fantastiska skärgård. Vi tar tre stopp på
vägen för en svalkande öl. All utrustning & försäkringar ingår. (Flytoveraller,
mössa, googles) Rutt alt: Åstol, Klädesholmen, Kyrkesund, Pater Noster
Aktivitetstyp: Upplevelse, RIB-båt
Antal deltagare: 8 och uppåt
Tidsåtgång: ca 2-4 Tim
Pris: 795:– /pp exkl. moms (3 öl/vin ingår, min 10 betalande gäster)

HAV

MATCHRACE SEGLING I MARSTRAND
Att segla Matchrace är givande och roligt. Att man seglar på den
legendariska matchracearenan utanför Strandverket gör inte saken sämre.
Inga förkunskaper krävs, en instruktör per båt samt all utrustning (flytvästar,
seglarbyxor) ingår.
Aktivitetstyp: Upplevelse, teambuilding, lagtävling
Antal deltagare: 8 och uppåt
Tidsåtgång: ca 2-3 Tim
Pris: 895:– /pp exkl. moms

HAV

HUMMERFISKE (START SEPTEMBER)
Följ med oss ut på jakten efter havets svarta guld, en oförglömlig upplevelse!
Ni får själva slita, dra upp & agna om burarna. Ta del av våra erfarna fiskares
historier om dessa mytomspunna skaldjur. Det är inte för inte varför de
vassaste hummerfiskarna bor här. All utrustning ingår (flytoveraller, mössa)
Aktivitetstyp: Teambuilding, lagtävling
Antal deltagare: 4 och uppåt
Tidsåtgång: ca 2-3 Tim
Pris: 795:– /pp exkl. moms (inkl. kaffe & fika) (min 4 debiterade gäster

HAV

För fler och skräddarsydda aktiviteter är ni välkomna att kontakta oss!
All nödvändig säkerhetsutrustning ingår på alla aktiviteter.

SÄLSAFARI MED BÅT
Med våra båtar tar vi oss ut till skären söder om Marstrand eller ut till
Hamneskär och fyren Pater Noster. Här har vi bestående och starka
sälkolonier. Har vi tur kan vi se upp mot 50 sälar, Glöm inte kameran!
All utrustning ingår (flytoveraller, mössa, googles)
Aktivitetstyp: Upplevelse, båttur
Antal deltagare: 6 och uppåt
Tidsåtgång: ca 1,5 Tim
Pris: 495:– /pp

HAV

HAVSFISKETUR
Med välutrustade sportfi skebåtar och skickliga skeppare tar det inte långt tid
innan det börjar rycka i era fi skespön och smilgroparna blir allt större! Vanliga
fångster på dessa turer är Torsk, Gråsej, Makrill, pigghaj. All utrustning ingår
(fiskespö, flytoveraller, mössa)
Aktivitetstyp: Upplevelse, båttur
Antal deltagare: 6 och uppåt
Tidsåtgång: ca 3 Tim
Pris: 795:– /pp

HAV

RIBTUR FRÅN GÖTEBORG - MARSTRAND
Skall du ut till oss på konferens eller middag? Sätt guldkant på upplevelsen
och ta RIB båt från Göteborgs operan, klippan eller Långedrag.
Tidsåtgång: ca 1-1,5 Tim
Pris: 695:– /pp

HAV

PATER NOSTER SJÖBODSLYX/MIDDAG
Följ med oss ut på ett av det mest attraktiva och uppskattade arrangemang vi har att
erbjuda i Bohuslän. Lyxa er i vår sjöbod med havets läckerheter!
Väl framme tar vår värd emot er och guidar er fram till vår sjöbod medan havskräftorna svalnar på klipporna. Ostron & bubbel serveras högt uppe i fyren. Ni njuter
av utsikten med bubbel i handen. Därefter serveras ni en skaldjurs eller BBQ-buffé i
sjöboden innan det är dags att åka tillbaka till Marstrand.
Aktivitetstyp: Upplevelse, RIB-båt
Antal deltagare: 6 och uppåt
Tidsåtgång: ca 3-5 Tim
Pris: 1195:– /pp

MAT & DRYCK

För fler och skräddarsydda aktiviteter är ni välkomna att kontakta oss!
All nödvändig säkerhetsutrustning ingår på alla aktiviteter.

OSTRONSKOLA & BUBBEL
Följ med oss på vår ostronskola och ta del av kunskap hur ostron odlas på
Sveriges västkust. Ni får lära er allt om ostron, ta del av knepen hur man öppnar
dem samt provsmaka läckerheterna tillsammans med ett glas utsökt bubbel!
Aktivitetstyp: Kunskap
Antal deltagare: 8 och uppåt
Tidsåtgång: ca 1,5 Tim
Pris: 295:– / pp exkl. moms (min 8 debiterade gäster)

MAT & DRYCK

GRANDS CHAMPAGNEPROVNING
Lär dig mer om vår favoritdryck champagne. Att få pröva sig igenom ett
antal sorter av den exklusiva drycken tillsammans med vår källarmästare
Anders är ett sant nöje.
Aktivitetstyp: Kunskap
Antal deltagare: 6 och uppåt
Pris: 895:– /pp

DRYCK

GRANDS ÖLPROVNING
Lär dig mer om öl och prova vår Ölskola med Marstrands lokala bryggeri.
Aktivitetstyp: Kunskap
Antal deltagare: 6 och uppåt
Pris: 495:– /pp

DRYCK

TEL: +46 (0)303-603 22
FAX: +46 (0)303-600 53
MAIL: info@grandmarstrand.se
WEBB: www.grandmarstrand.se
ADRESS: Grand Hotel Marstrand,
Rådhusgatan 2, SE-442 67 Marstrand, Sweden

