Aktivitetsmeny for

Aktivitetsmeny
for Event & Happenings

Vi produserer og skreddersyr opplevelser og
events både til bedriftsmarkedet og private.
Suksessen ligger i å se og forstå hver kundes
behov og ønsker. Hva med en samlende
aktivtet eller et fantastisk show under middag?
Ta kontakt, så ser vi hva vi som passer akkurat
for deres gjeng

Vår

Høst

Sommer

Vinter

Horten

Hotel/scene

Foto: Vestfoldmuseene

Tønsberg

MEET THE VIKINGS

GILDEHALLEN

30-6000 deltakere

Meet the Vikings er vikingkultur på sitt aller beste levert av Vikinger fra Norges eldste by;
Tønsberg! Fyll rommet med fantastiske vikinger og opplev dansere, sangere, musikere,
vikingkrigere og herolder. Passer særlig godt i forbindelse med middag og bankett, gjerne
med en vaskekte vikingmeny. Bli en del av den levende historien!

Bli med på en ekte vikingfest i Gildehallen ved Midgard Vikingsenter i Horten!
Gildehallene fra vikingtiden var festsaler for eliten hvor både religiøse og politiske
seremonier fant sted. Bli med 1200 år tilbake i tid og opplev et ekte gilde med historisk
mat og drikke. Gjestene underholdes med både historier og vittigheter, i tillegg til
levende musikk og muligheter for sang og dans.

Hotel/scene

BATTLE OF DUETS

30-4000 deltakere

Et artig underholdningskonsept som passer for alle typer grupper som liker sang og
musikk! Deltakerne deles inn i grupper og lærer en berømt duett som deretter fremføres
gruppevis. Kan med fordel brukes som pauseunderholdning med påfølgende prisutdeling
mellom måltider.

BATTLE OF ROCK

Maks 100 deltakere

Battle of Rock er en fantastisk morsom aktivitet som kombinerer underholdning og
konkurranser. Våre pedagoger, kapellmester, teknikere og programledere skaper en
kveld dere kan snakke om i årevis! Vi begynner med kick off i plenum før gruppene får
undervisning av sangpedagoger. Fremføringen holdes etter hovedretten og vinneren av
Battle of Rock kåres etter dessert. Fyll gjerne på med flott teknikk, kostymer, band mm.

Hotel/scene

LIVE MUSIKK BINGO

30-4000 deltakere

Live Musikk Bingo med 2 Glade Karer er et fantastisk morsomt underholdningskonsept
som passer for alle grupper. Alle liker sang og musikk, men her kan deltakerne også
vinne flotte premier underveis. Passer særlig godt som innslag mellom f.eks. konferanse
og middag. Bli med på moroa!

Hotel/scene

GOD KVELD!

30-10000 deltakere

«God kveld » er håndplukket underholdning på sitt aller beste hvor både ledelse og
ansatte blir en del av showet! Det blir gode samtaler i sofaen og artige krumspring med
både kjente og ukjente artister. Det hele skreddersys deres firma og ønsker for kvelden.
Passer særlig godt i kombinasjon med middag og bankett og varer i ca. to timer.

Hotel/scene

COMPANY AWARD SHOW

30-10000 deltakere

Award show er et fantastisk morsomt underholdningskonsept som passer alle grupper!
Alle firmaer har ansatte, kunder eller samarbeidspartnere de ønsker å hedre – gjør det til
en del av en storslått middag. Her er det kun fantasien som setter grenser! Et slikt innslag
kan inneholde artister, grafikk, programleder, band, teknikk mm.

Hotel/scene

DINNER SHOW

30-10000 deltakere

Dinner show er et fantastisk underholdningskonsept som passer alle typer
arrangementer! Med en dedikert programleder som loser dere gjennom kvelden,
kombinert med sangere, dansere, stand up, magi og annen underholdning, er det duket
for en skikkelig festkveld. Et slikt show kan inneholde artister, programleder, band mm.

Ønsker du å bli bedre kjent med oss og mulighetene, enten det
gjelder aktiviteter eller planlegging av større arrangementer?
Besøk oss på: www.eventhappenings.no

Spørsmål? Ta kontakt med Kenneth Dahl på:
E-post: eventkenneth@gmail.com
Tlf: +47 938 73 480

Tønsberg

ESCAPE ROOM
The Escape Room gir deg et heftig og adrenalinpumpende eventyr! Book et uforglemmelig
møte med en verden som virkelig setter dine evner og ferdigheter på prøve.
Du og dine medspillere går rett inn i en bestemt handling i et fysisk visuelt utformet
univers. Din nye virkelighet er mystisk, morsom, spennende og med bestemte utfordringer
som må løses innen 60 minutter! Hvis ikke vil «noe» inntreffe og dere er fortapt for alltid..!

Hotel/scene

Hotel/scene

SYKKELTUR

OSLOFJORD JOGGEN

Opplev fantastisk skjærgårds natur fra sykkelsetet. Trekk inn lukt av salt sjø mens du nyter
den unike naturen med glattskurte svaberg og idylliske stier. Våre guider byr på mange
forskjellige turer. Hva med en koselig tur til Slottsfjellet i Norges eldste by Tønsberg?
Kombinert med rømmegrøt på setra? Eller hva med en tur til Verdens Ende?

Bli med vår inspirerende coach på en hyggelig runde i sjønære omgivelser rundt Oslofjord.
Vi kan dele gruppen inn basert på treningsgrunnlag og jogger 5 eller 10 km.

OLABILRACE

10-100 deltakere

Olabilrace er en aktivitet som engasjerer og vekker mange minner. Her er det utfordringer
både for teoretikere og praktikere. Hvem lager en bil som holder alle løpene? Hvem
designer den ”tøffeste” doningen? Alle bilene konkurrerer i to ulike klasser: Raskeste bil
og fører og «Pimp my Ride». Vi kårer den kuleste bilen. Hvert lag får tildelt materialer,
verktøy, hjul, spraylakk, kjøredress og hjelm. Klar, ferdig, GÅ!

5-KAMP

Minimum 10 deltagere

Det er også mulig å lage mosjonsløp for hele gruppen med alt fra startnummer til
premieutdeling.

Hotel/scene

Hotel/scene

10-500 deltakere

Aktiviteter på land kan engasjere og bringe frem de beste egenskapene hos den enkelte.
Her er kreativitet, samarbeid og kommunikasjon nøkkelord for å løse utfordringene.
Gjestene deles inn i grupper som skal løse oppgaver i fellesskap. Det hele avsluttes med
en felles finaleoppgave til slutt.
Vi skreddersyr oppgaver etter både tema, ønsker og årstider.

Hotel/scene

IPAD-RACE

Minimum 10 deltagere

Innovativt, utfordrende og samlende. Løs oppgaver sammen med kolleger i en uformell
og morsom innpakning! Hver gruppe får utdelt en mini-iPad, med en spesialdesignet App
som viser vei. Et interaktivt spill hvor hele gruppen må̊ delta. Spillet kan gjennomføres
i den byen, eller på̊ det stedet dere er. Appen kan tilpasses slik at det blir relevante
oppgaver, både for stedet og deres bedrift. Passer for alle, uansett ferdighet eller fysisk
styrke.

Hotel/scene

DEADLINE

10-1000 deltakere

Bli med på en spennende etterforskning! Her må alle sanser tas i bruk for å knekke
koden, finne krypteringsnøkkelen og redde firmaet.
Deadline er en escaperoom-inspirert aktivitet som engasjerer, skaper samhold og får
frem både kreativitet og lagånd. Det er stor variasjon i oppgavene og alle må bidra for å
løse logiske, teoretiske og praktiske utfordringer. Nå avhenger alt av dere klarer å knekke
koden og finne nøkkelen!

På vannet

På vannet

SKJÆRGÅRDSTUR - SEILBÅT

SKJÆRGÅRDSTUR - VIKING

Maks 40 deltakere

Bertine er verdens eldste seilende ishavsskute! Nyt en tur i Vestfolds flotte skjærgård.
Turen starter på Tønsberg brygge og dere kan selv velge om dere ønsker en dagstur eller
om turen skal kombineres med en overnatting på Fulehuk fyr.

Foto: Oceanprincess

Foto: Ole Harald Flåten

På vannet

SKJÆRGÅRDSTUR - CRUISE

Min. 15 /Maks 31 deltakere

Opplev en dag som sjøfarende vikinger med Saga Oseberg – Verdens vakreste vikingskip.
Turen starter på Tønsberg brygge og varer i 2 timer eller mer. Det legges også til rette for
vikingaktiviteter på land.

Maks 49 deltakere

Bli med på skjærgårdscruise med M/S Prinsesse Kristina!
Nyt et flott cruise i Færder Nasjonalpark kombinert med god mat og drikke. Innholdet
og varighet kan skreddersys deres behov og ønsker. Båten har også alle rettigheter til
servering.
Turen starter på Tønsberg brygge og varer i 4 timer eller mer.

På vannet

SKJÆRGÅRDSTUR - AZIMUT

8-30 deltakere

På vannet

SKJÆRGÅRDSTUR - RIBTUR

Maks 12 deltakere

På vannet

MEET THE VIKINGS - UTENDØRS

30-3000 deltakere

Luksuriøs skjærgård / bade / brygga opplevelse / med M/Y Azimut.
Båten kan ha opptil 30 gjester når den ligger til kai, 12 gjester på dagstur
eller 8 gjester på overnatting. Alle rettigheter om bord.

Fart, sjøsprøyt, spennende historier og vakker natur – bli med på en fartsfylt tur i
skjærgården! Båtene som benyttes er av beste kvalitet og med fokus på sikkerhet,
sjøegenskaper og komfort om bord. Opplev skjærgården kombinert med fart og spenning.

Meet the Vikings er vikingkultur på sitt aller beste levert av Vikinger fra Norges eldste by;
Tønsberg! Her får dere oppleve dansere, sangere, musikere, krigere og herolder. Vi bygger
en vikinglandsby på Odden og byr på aktiviteterm vikingskip og håndverkere.

Turen starter på Tønsberg brygge og varer i 3 timer eller mer.

Kombineres gjerne med god mat og drikke på et av de mange fyrene eller en
idyllisk holme.

Passer særlig godt i forbindelse med en skikkelig Vikinglunsj og varer i en til fire timer.
Bli en del av den levende historien!

Skien/Telemark

Sandefjord

Foto: Visit Vestfold

Foto: Visit Telemark

Foto: Hanne Bergy Olsen / Visit Vestfold

Horten

TELEMARKSKANALEN

MUNCHS HUS

HVALFANGSTMUSEET

Telemarkskanalen strekker seg fra kyst til fjell med store variasjoner i landskap og
særpreg. Fra sørlandsidyll ved kysten, via bølgende fruktlandskap i Midt-Telemark til
høyfjellet og mektige Hardangervidda. Telemarkskanalen er vannveien fra Skien til Dalen i
Telemark med tre kanaler med sluseanlegg i Telemarksvassdraget. Her kan dere velge alt
fra dagsturer til overnattingstur, gjerne med overnatting på historiske Dalen Hotel. Det er
også mange spennende opplevelser langs kanalen og i områdene rundt.

Et av verdens mest kjente kunstnerhjem! Munchs hus er et strandhus i Åsgårdstrand i
Horten kommune. Munchs hus er kjent som kunstnerhjemmet til maleren Edvard Munch
som bodde her i lange perioder. Edvard Munchs ateliér var i et separat hus som han lot
oppføre på tomten. Det ble siden revet, men er gjenoppført slik det var.

Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum ble grunnlagt i 1917 av hvalfangstreder
Lars Christensen. Han oppkalte museet etter sin far og overrakte det med utstillinger
og samlinger som en gave til Sandefjord Kommune. Den eldste bygningen rommer den
naturhistoriske utstillingen. Utstillingssalen har i seg selv en museumshistorisk verdi,
samtidig som fremstillingen av dyrelivet i Arktis og Antarktis også fungerer som en
introduksjon til fangsthistorien.

Horten

Horten

Foto: Preusmuseet

Foto: Visit Vestfold

Foto: Didrick Stenersen / Visit Vestfold

Horten

MIDGARD VIKINGSENTER

MARINEMUSEET

PREUSMUSEET

Midgard vikingsenter, tidligere Midgard historisk senter ble åpnet 27. mai 2000 av dronning
Sonja. Senteret ligger i tilknytning til Borrehaugene i Horten kommune med Nord-Europas
største samling av monumentale gravhauger fra merovinger- og vikingtid

Marinemuseet i Horten er et nasjonalt museum for Sjøforsvaret, og regnes av mange
for å være verdens eldste marinemuseum åpent for publikum. Her strekker museets
utstillinger seg over mer enn 2000 kvadratmeter. Utstillingene dekker blant annet
storhetstiden til den dansk-norske marine, kanonbåtkrigen 1807-1814, oppbygningen av
en egen norsk marine etter 1814, unionsoppløsningen i 1905 og utviklingen før-, underog
etter de to verdenskrigene.

Velkommen til Preus museum – et skattkammer av fotografier, teknisk utstyr og
fotolitteratur i en historisk bygning ominnredet av professor arkitekt Sverre Fehn.

Det har som oppgave å skape og formidle kunnskap om Vestfolds vikingtid. I 2007 ble det
funnet avtrykk etter store hallbygninger i området, og i 2013 åpnet Gildehallen, en storslått
rekonstruksjon av en vikingtids høvdinghall.

Museets faste utstilling “En fotohistorie” viser fotografiets tekniske utvikling fra camera
obscura fram til dagens mobilkameraer og utviklingen i fotografier fra eldre teknikker til
dagens digitale bilder.

Tjøme

Vestfold

Foto: Adrenaline Pictures / Visit Vestfold

Foto: Adrenaline Pictures / Visit Vestfold

Vear

GOLFBANE

VERDENS ENDE

KYSTSTI

Vår nabo er en av landets eldste og vakreste 18-hullsbaner. Fra å være en skogsbane
gjennom mange år, kan hovedbanen, etter 2017, regnes som en av landets vakreste
parkbaner med særlig høy standard. I tillegg finner du et stort og velutrustet
treningsområde med driving range, bunkere og greener.

Opplev magiske verdens ende på sydspissen av Tjøme! Verdens Ende ligger helt ute på
sydspissen av Tjøme utenfor Tønsberg. Herfra får du majestetisk utsikt mot horisonten og
Færder nasjonalpark. Verdens Ende og er nok mest kjent for sitt vippefyr som er bygget
opp av rullesten hentet fra Tjømes strender i 1932.

De mange kyststiene i Vestfold byr på flotte turer – korte og lange. Vestfold har en samlet
strandlinje på 980 km i tillegg til at det finnes 1407 ulike holmer og skjær.

Tjøme

Foto: Via Ferrata Tjøme

Tønsberg

Foto: Visit Vestfold

Foto: Vestfoldmuseene

Tønsberg

Velg en passende rute og legg gjerne inn et badestopp på en av de flotte strendene
underveis på sommerstid. Det kan også organiseres tur med guide, ta kontakt med
resepsjonen for mer informasjon og prisoversikt.

TØNSBERG BRYGGE

SLOTTSFJELLET

VIA FERRATA TJØME

Brygga i Tønsberg er godt kjent som sommerpromenade med yrende liv fra
uterestauranter, sommershow, hoteller og gjestebryggen. Her finner du et stort utvalg av
restauranter i tillegg til Foynhagen, Tønsbergs egen konsert- og utelivsarena. Her ligger
også tre av Tønsbergs hoteller: Quality Hotel Tønsberg, Thon Hotel Tønsberg Brygge og
Quality Hotel Klubben. Bryggens restauranter holder også åpent vinterstid.

Slottsfjellet er en liten ås i Tønsberg by i Vestfold med en høyde på 63 moh.

Bare 45 minutter fra Oslofjord finner du Vestfolds eneste Via Ferrata! Tjøme Via Ferrata er
en fantastisk klatretur med hele seks luftige rappelleringer. Nyt utsikten over skjærgården
i kombinasjon med en spennende og unik opplevelse. Dagen avsluttes med luftige svev i
zipline og mange sommerfugler i magen.

Like ved ligger Tønsberg gjestehavn som hver sesong har over 8000 båtgjester.

Her finner man ruinene av en kirke og Tunsberghus festning fra middelalderen, samt
Slottsfjellstårnet, byens landemerke, reist til Tønsbergs 1000-års-jubileum i 1888. Ved
foten av åsen ligger også Slottsfjellsmuseet.

Det er forskjellige vanskelighetsgrader så denne aktiviteten passer for de aller fleste. Sko
med stiv såle anbefales til de mest krevende rutene.

Stavern

Vinterbro

Foto: Tusenfryd

Foto: Gunnar Berven

Foto: Visit Vestfold

Nevlunghavn

MØLEN / NEVLUNGHAVN

FOLDVIK FAMILIEPARK

TUSENFRYD

Mølen er navnet på den fantastiske kyststrekningen mellom Helgeroa og Nevlunghavn.

Et eldorado der barn og voksne har det gøy sammen! I Foldvik Familiepark finner du, i
tillegg til dyra, mer enn 40 aktiviteter. Sunne aktiviteter som kan friste og utfordre barn
i alle aldre. Aktivitetene er spredt på store og trygge områder der du gjerne kan gå
barbeint! Maskoten deres, Foffa, har forestilling to ganger om dagen på Trilletrall amfi.

Velkommen til Norges største fornøyelsespark! En frydefull opplevelse for liten og stor.

Her finner du spektakulære gravrøyser, spennende svalberglandskap, Norges største
rullesteinsstrand og et fantastisk turområde med kyststi som slynger seg gjennom hele
området.

Langesund

Nykirke

Foto: Buggegården

Foto: Bø Sommarland

Bø, Telemark

Parken ligger omtrent 20 kilometer sør for Oslo sentrum, på vestlig side av E6 og E18.
TusenFryd ble offisielt åpnet 11. juni 1988 etter en byggeperiode på 18 måneder, og har
siden da vokst til å bli en av Norges største fornøyelsesparker med sine 34 attraksjoner og
i underkant 500 000 besøkende årlig.

BØ SOMMARLAND

BADEPARKEN LANGESUND

BUGGEGÅRDEN

Badeland og vannpark for hele familien! Bø Sommarland er faktisk Skandinavias største!

Hos badeparken finner du store basseng som snirkler seg rundt palmer og fossefall,
sklier som får det til å kile i magen, og et utendørsbasseng med undervannsstrømmer og
utsikt rett ut i havgapet.

Møt fjøsnissen, bli med på traktortur og kos med alle dyrene! Buggegården kan skilte med
høner, kaniner, griser, sauer, geiter, lama, ender og kalkuner som alle er glade i kos.

I tillegg er det en av Norges største turistattraksjoner med om lag 150 000 besøkende
årlig. Parken ble åpnet i 1985, og er Norges eneste utendørs vannaktivitetspark.

Inne finner du tre boblebad, fossefall, en snill vulkan, flere dyser og en stor vannsklie. Det
finnes også en egen strandsone for de minste med egen sklie og vippebøtter.

Buggegården arrangerer også både sommerteater og juleforestillinger til glede for store
og små.

Nøtterøy

Sandefjord

Foto: Visit Vestfold

Foto: Holt gård

Foto: Simen Sørhaug / Visit Vestfold

Tønsberg

HOLT GÅRD

VEIERLAND SOMMARØY

MUSEUMSBÅT

Nyt stemningen på tunet, hils på dyrene, hopp i høyet eller ta en tur i beitelandskapet
og skogen rundt gården. Holt Gård kan skilte med kuer, sauer, hest, gris, høns, katt og
kaniner, i tillegg til ender og påfugl.

På denne lille perlen av en øy ligger alt til rette for skjønne naturopplevelser! En bilfri
øy i Færder kommune med rundt 150 fastboende. Øya byr på ekte idyll med strandliv,
aktiviteter, bær- og sopplukking. Landskapet egner seg perfekt for oppdagelsesferd på
sykkel eller til fots. Langs grusveier og smale skogsstier tar du deg forbi åpne jorder,
skogspartier og enger, og du kan selvsagt nyte et flott utsyn over skjærgården.
Øya har ferjeforbindelse fra Tenvik eller Engø.

Museumsbåten Southern Actor er en klassisk dampdrevet hvalfangstbåt fra 1950.
Denne båten representerer den siste tiden av storhvalfangsten etter krigen og deltok i
sydhavsfangsten frem til 1962.

Gården tar imot besøkende gjennom hele året, men kan også arrangere bursdager eller
andre arrangementer.

Andebu

Foto: Rørestrand

Horten

RØRESTRAND

GOKART

Rørestrand er en flott badestrand i Horten som har blitt vesentlig oppgradert de seneste
årene. Stranden har en stor gresslette og en solrik badestrand, i tillegg til en egen beach
bar som byr på ekte sydenstemning! Her finnes aktiviteter som bubbleballs, minigolf og
andre balleker. Ta med grillmat og benytt kullgrillene som er til fritt utlån, eller nyt en is
eller en kald drikke på verandaen.

Full fart og mye spenning med Gokart på Vestfolds egen bane! Idyllisk og landlig
beliggenhet i Andebu. Her kan du booke banetid eller organisert race for grupper, eller
bare ta med en venn eller to og dukk opp for litt moro. Det anbefales å ta kontakt på
forhånd for å sjekke tilgjengelighet.

Beach baren har alle rettigheter til servering.

Her kjøres det i all slags vær, med unntak av snø!

Båten ligger til kai i Sandefjord og er åpen for publikum i sommersesongen.

www.eventhappenings.no

