MØDER & GRUPPER

Systemvæg

Toiletter

AV Skærm

4

Garderobe

Mødelokale
Nødudgang

< Restaurant

3

3

Mellemrum

Mødelokale

2
Mødelokale

Terrasse

1

MØDELOKALER

BO GODT

Vi tilbyder flotte lyse mødelokaler som ramme for jeres
næste møde eller konference. Alle lokaler er indrettet
med systemvægge og døre, som giver en helt ny fleksibilitet, hvor 3 mindre rum kan udvides til et stort lokale. I
tillæg hertil er der et større område, der giver mulighed for
at deltagerne kan lave gruppearbejde.

Indkvartering foregår i moderne feriehuse eller lejligheder med 2, 3, 4 eller 6
soverum.

Alle lokaler har adgang til en stor udendørs terrasse.
Terrassen indbyder til frisk luft i pauserne eller I kan bruge
faciliteterne til gruppearbejde.
Samtlige 4 lokaler er indrettet med AV skærme med kabler og adaptere, whiteboards, flipover og diverse konferenceudstyr.
Vi er placeret ved strand og hav, hvilket giver mulighed
for at fordybe sig og tænke tanker, arbejde med kreative
processer og lægge strategier. Skallerup oser af historie
og atmosfære, og som gæst føler du dig tryg fra ankomst
til afrejse.

Boligerne er indrettet med brusebad og
toilet, opholdsstue med TV og brændeovn, veludstyret køkken.
Vælg mellem:
KLASSISK FERIEHUS
Hyggeligt feriehus med 2 el. 3 soverum.
SPAHUS
Moderne huse med sauna og spa
Indrettet med 2, 3, 4 el. 6 soverum.
LEJLIGHED
Lejlighed med panorama havudsigt.
Indrettet med 1 el. 2 soverum.

Mødelokale

PRISEKSEMPEL 2021:
Rygeområde

Formiddagskaffe. Frokost. Eftermiddagskaffe.
2 retters middag. Overnatning i feriehuse.
Morgenmad.

Inkl. mødelokale, kaffe/the,
isvand og frisk frugt
Pr. person fra DKK

1.616

Konferenceopholdet er inkl. fri adgang til fitnesscenter med havudsigt, bordtennis samt svømmehal
med sansesauna og dertilhørende saunagus.
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NATUREN

AKTIVITET

SAMARBEJDSPARTNERE

I det øjeblik du lander i Skallerup, er du
allerede en del af den ... naturen.

Udover naturen kan vi tilbyde masser
af faciliteter. Romulus - spa og wellness,
bowlingcenter, sportshal, svømmehal,
ridecenter m.m.

www.coachcrew.dk

Med Vesterhavet til den ene side og
fredede indlandsklitter og skov til den
anden, befinder du dig midt i noget af
Danmarks mest fascinerende natur. En
natur, der skaber den ro, vi higer efter.
Og samtidig en natur, der indbyder til
unikke muligheder for aktivitet og fysisk
udfoldelse.

Som supplement hertil har vi indgået aftale med lokale udbydere på mere ekstreme aktiviteter, men også aktiviteter,
der maner til eftertænksomhed.

www.vestevent.dk
www.northshoresurf.dk
www.vossromme.dk
www.vendelbocykler.dk
https://redmark.dk/Specialistomraader/
Sales-and-performance

Vi er behjælpelige med at finde frem
til aktiviteter, hvor niveau og indhold
matcher netop din gruppe. For vi ved
godt, at der i en gruppe er alsidighed i
styrker og kompetencer, men også at
det er vigtigt, at alle kan deltage.
Uddybende information om vore samarbejdspartnere, se følgende links.
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TEAM CHALLENGE
Team Challenge er for grupper, der ønsker at arbejde
med en forbedring af teamets evne til at kommunikere
og samarbejde. Her er der fokus på at bringe hele teamets kompetencer i spil, som skal bidrage til gruppens
fælles succes.

TEAMBUILDING &
PERSONLIG UDVIKLING
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TEAM BUILDING: RESCUE

PERSONLIG UDVIKLING

TEAM BUILDING

MÅLTIDSKASSEN

Teamets opgave er at undsætte en forulykket pilot. Det bringer deltagerne på
en nervepirrende opgave med at finde,
undsætte og bringe piloten sikkert i hus.
Undervejs passeres vanskeligt terræn
og forhindringer. Der venter mentale
udfordringer omkring koordinering, ledelse og samarbejde for at løse opgaven.

Pep-talk eller foredrag?
Kunne det være interessant at få større indsigt i
emner som:

En dag med læring, sjove og komplicerede opgaver og rig mulighed for at lade
teamet arbejde sammen om udfordringerne. Forløbet tilpasses jeres behov.

Efter en lang dag i mødelokalet er måltidskassen den ideelle samarbejdsøvelse til aftensmaden. Måltidskassen er en
hyggelig form for teambuilding, hvor I
sammen kan lave mad og efterfølgende
nyde resultatet. Måltidskassen leveres
med alle råvarer og opskrifter, så det er
nemt at gå til. VELBEKOMME.

• Fokus på teamet - hvad skaber et godt team?
• Det værdibaserede salg - fokus væk fra pris
• Sparring til ledergruppen - hvad er god ledelse?
• Arbejdsglæde

Der gives feedback på såvel individuel
som teamets præstation.

OPLEVELSER VED
VESTERHAVET

FORMEL 1

TEAM SUP

KAJAK SAFARI

LANDROVERSAFARI

Er I klar til at blive blæst igennem? Så er
en tur med ribbåd helt sikkert noget for
jer. Der er dømt kriblen i maven og frigørelse af endorfiner, når formel 1 båden
med udsigt til hav og himmel drøner
hen over havets overflade.

Mærk energien fra bølgerne under fødderne og få balance ind i kroppen. Team
SUP er den ideelle teamoplevelse på
vandet med højt humør og masser af
smil. Instruktøren tager teamet med
ud på havet under trygge rammer, hvor
der er brug for alles kompetencer og
ressourcer.

Kajak Safari starter i en af de mange
nordjyske åer. Vi lærer om grundprincipperne for kajaksejlads og sikkerhed
til vands, mens vi padler med strømmen
og nyder naturens plante- og fugleliv.

Den storslåede barske natur langs Vestkysten byder blandt andet på Lønstrup
klint med Rubjerg Knude fyr, der hæver
sig mere end 80 m. over havets overflade. Her besigtiges naturens forunderlige
fauna og flora. Den enorme sandklit
bestiges og deltagerne belønnes med
et helt unikt panorama view fra toppen.
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GUIDET MTB-TUR
Begynderture kan omfatte teori, opførsel i skoven, indstilling af cykel, vedligeholdelse af cykel, leg på cyklen
osv. De forskellige elementer kan fylde mere eller mindre efter ønske. Kørsel foregår i Tornby Klitplantage,
hvor der er single track på alle niveauer.

SPORT & LEG
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RIDNING

BOWLING

SPORTSTURNERING

KREATIV

Guidet tur på islandsk hesteryg. Fra ridecentret går turen gennem indlandsklitterne med panoramaudsigt over havet.
Den islandske hest har bløde, behagelige bevægelser, så turen til hest vil være
en god oplevelse for både nybegyndere
og vante ryttere.

Tør du udfordre din kollegaer i bowling?
Bowling er en sjov måde at være sammen på, så hvorfor ikke udfordre hinanden i at tage kegler. Der er også mulighed for at afslutte dagen med et spil
dart eller billard og nyde en kold øl fra
den irske pub.

Dyst mod dine kollegaer i badminton,
bordtennis, minigolf, beachvolley, fodbold eller hockey. En sportsturnering
kan være den perfekte pauseaktivitet i
forbindelse med jeres konference eller
som en hyggelig afslutning på dagen.

Gå på opdagelse sammen i kreativitetens verden, hvor I kan lege konditor for
en dag, eksperimentere med nye bolchevarianter eller lave glaskunst i smukke farvekombinationer. Det vil krible i
fingrene på de fleste voksne, når I opdager de mange muligheder i Team Aktiv.

KROP & SJÆL

ROMERSKE BADE

VESTERHAVSDYP OG SAUNAGUS

HATHA YOGA

MINDFULNESS

Oplev afstressende stemning i historisk
inspirerede omgivelser. Adgang til termalbade, koldtvandsbad, dampbade,
saunaer, vandmassage og hvileområde.
Her er det god latin at forkæle sig selv,
og du vil opdage, at Romulus er meget
mere end traditionel wellness.

Få blodet til at suse i kroppen med et forfriskende vesterhavsbad.
Bagefter går turen til Romulus’ sansesauna. Her er gusmesteren klar til at lede gusseancen, hvor glohede lavasten, duftende
olier og svingende håndklæder intensiverer oplevelsen.

Hatha Yoga handler om at tage udgangspunkt i den tilstand, som kroppen
befinder sig i lige nu og her. Der fokuseres på at udfordre dem, som har brug
for det, men på samme tid give plads
til dem, der vil lære. Denne yogasession
giver en oplevelse af velvære og ro. Hvis
vejret tillader det, findes der et dejligt
sted i naturen til sessionen.

Et inspirerende og interaktivt foredrag
om, hvordan mindfulness kan være med
til at få dig i mental topform. Og hvordan
du kan få frigjort ressourcer til det, du er
allerbedst til. I seancen inddrages praktiske øvelser til hvordan mindfulness kan
praktiseres i hverdagen.
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I restauranten laver vi måltider, der tager
afsæt i vores lokalområde, tilberedt med
ærlighed og kærlighed. Som deltager kan I
se frem til kvalitetsmåltider, hvor menuen
afspejles af årstiden. Specialmenu kan tilberedes til gæster med allergener, samt veganog vegatarretter.
Det er desuden muligt at få erstattet middagen med måltidskasser med tilhørende
opskrifter, hvor deltagerne selv kan tilberede
2 eller 3 retter i ferieboligerne, som de er indkvarteret i.

FORPLEJNING

Som en ekstra oplevelse er det muligt at tilkøbe en vinglassmagning eller en ginsmagning i forbindelse med middagen.

Skallerup Seaside Resort ligger fem km nord for Lønstrup i skøn natur, direkte ud til Vesterhavet. Vi er et topmoderne feriecenter
med 285 ferieboliger og et centerområde med adgang til vandland, svømmehal, fitnesscenter, romersk bad, sportsfaciliteter,
aktivitetsværksted og legeland, bowling, restauranter, supermarked og ridecenter m.m. Læs mere på www.skallerup.dk
Vi samarbejder med en række lokale aktører på flere gruppe-aktiviteter.

SKALLERUP SEASIDE RESORT A/S • Nordre Klitvej 21 • Lønstrup • DK - 9800 Hjørring • Tlf. +45 9924 8400 • skallerup.dk

#skallerup
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