Sociale arrangementer

Møder du husker,
holder du i Randers og Kronjylland

BEERWALK RANDERS
Et hæfte med beskrivelse og 6 ølbilletter, 1 glas til 18 cl i en pose giver dig adgang til en
anderledes og ny måde at besøge byens udskænkningssteder på. Du kan vælge mellem 7 steder.
Her giver de forklaringer og anbefalinger og måske får du en helt ny favorit øl eller får lyst at
vende tilbage og prøve mere. Beerwalk kan fint kombineres med 1 times byvandring.
Pris kr. 125,-.

Historiske Byvandring eller tematiserede sightseeing med
bus
Vores Randers Guider kender deres Randers og Kronjylland som deres egen bukselomme. De er
dygtige formidlere og gode til at gøre stoffet vedkommende for de enkelte grupper.
Middelalderbyen Randers byder på historier fra de rige købmænd, dygtige håndværkere over
industrialiseringen til moderne storby. Der kan aftales besøg på en eller flere af byens
seværdigheder. Pris for Byvandring, 1 time kr. 795, 2 timer kr. 1195. Pris for 3 timers sightseeing i
egen bus kr. 1550. ¨
Guiderne skal bookes gennem GoRanders, amk@goranders.dk

Flydende kaffebord

.

Skal alle i gruppen have en sjov oplevelse, hvor alle kan være med På med de grønne
waders, som ligger klar til dig. Gå ud i fjorden, hvor der er flydende kaffebord, eller
pandekager på bål. Skal kombineres med et besøg på det nærliggende museum, hvor der
også er mulighed for en række andre udendørs aktiviteter. Bestil et skræddersyet
arrangement, der passer til dine behov og budget.
Forespørg hos MeetRanders, amk@goranders.dk

Lillebjørn – en sejltur på Randers Fjord
En sejltur giver ny luft under vingerne. Der kan snakkes uformelt, vendes en dias man ikke
forstod på mødet, luftes nye holdninger. Turen kan vare fra 1 til 5 timer. Der kan arrangeres
picnic, der spises på land eller i sivene. Kapacitet: 12 personer.
Forespørg hos MeetRanders, amk@goranders.dk

Spa, sundhed, afslapning
Efter en lang dag med mange informationer, nye planer for firmaet osv, kan en fælles tur i
områdets spa og wellness center være det, der gør, at mødet blev en succes. Forespørg på
behandlinger, forplejning i stedets hyggelige cafe m.m. hos MeetRanders,
amk@goranders.dk
ra

Kære mødeplanlægger,
Vi hjælper dig hele vejen! Vi hjælper med at finde på nyt. Vi hjælper gerne med at
koordinere alt det praktiske i forbindelse med afholdelse af et møde, stort eller lille. Vi vil
gøre det nemt for dig som ødeplanlægger. Vi kan finde det helt rigtige mødested, booker
værelser, middage, underholdning om. Vi kan tage os af registrering, håndtere betalinger,
lave navneskilte og samle alt på én faktura.
Så kan du koncentrere dig om det faglige program og om dine mødegæster.
Du er velkommen til at kontakte mig, så du kan nyde godt af vores store lokale netværk.
Det er nemt, praktisk og trygt for dig.
De venligste hilsner
Anne-Mette Knattrup, direktør
amk@goranders.dk • m: 23239228

9 usædvanlige mødekoncepter,
der kan skræddersyes til dig
efter jeres ønsker og med tilbud.
Yurt, bålhus, pavillon, leg og læring i naturen
Yurten er velegnet og hyggelig til seminarer, eksterne personalemøder,
strategimøder etc. På stedet er der mulighed for en tur på skinnecykler,
beach volley, bål, kano og kajakture etc. Skal aftales på forhånd. ½ dags
møde med velkomstbuffet, frokost, hjemmebagt kage til kaffen
og tilkøb af aktiviteter. Mulighed for overnatning.

I H.C. Andersens fodspor
På sin vej fra Randers til Viborg gjorde H.C.Andersen holdt ved den gamle
Pramdragerkro. Her nød han den moderne ret, der bestod af smørrebrød
med portvin til. Således inspireret skrev han ”Jylland mellem Tvende Have”.
Kroen er stadig i forreste linje, når det drejer sig om gastronomi. Stedet
inspirerer sammen med kroens hyggelige lokaler. I området findes Klatrebane,
golfbane, åer til kajak/kano, dyrehave, hjertestier. Kokkeskole.
Dagsmøde med eller uden overnatning. Tilbud på udendørs aktiviteter.

”Outsider” møde
Skal du virkelig prøve noget nyt? I denne helt særlige atmosfære af Outsider-kunst,
der bl.a. drives af medarbejdere, der har særlige behov. Her er en helt særlig
atmosfære. Den er varm, hyggelig og ikke mindst vedkommende. Her kan du holde
f..eks. et ½ dags møde kombineret med en rundvisning i kunstsamlingen og de
kreative værksteder.

I ”royale” gemakker
Midt i byen ligger det smukke, gamle og stilfulde Hotel Randers. I de stemningsfyldte
saloner og gemakker vil ethvert møde blive et møde, man husker. Dertil komme, at
stedets betjening er i topklasse og maden er fantastisk.
De 3 historiske værelser og 81 værelser og suiter med moderne og smukt enteriør gør
et møde med fuld forplejning og overnatning til en fantastisk helhedsoplevelse.
Der hører brasserie og vinbar til hotellet.
Parkering i egen parkeringskælder eller pplads.

Vindens susen i sivene
Naturen spiller i denne mødeoplevelse en helt særlig rolle. Du er helt derude, hvor
kun himlen og fuglene, vandet og planterne – og ja vejret spiller en afgørende rolle
for hele oplevelsen. I bålhuset kan der holdes møde, spises og/eller soves i
hængekøjer. Der kan arrangeres femkamp, øvelse i færdigheder så man kan begå
sig i naturen, flydende kaffebord, sejlads i kano eller rip-båd eller bare fred og ro
med vindens susen i sivene som eneste ”støj”.
½ dags møde. Møde med bålmad, leg og læring i naturen med personlig guide,
overnatning i tipi, køjerum, bålhus, shelters m.m.

Et mødested der rocker

Kunsten stiger

Her kombineres stedets mangeårige traditioner med musik fra rockens verden.
Her er kodeordet hygge i en afslappet og uformel atmosfære. Perfekt til
receptioner, personalearrangementer, pressemøder m.m. Der kan arrangeres
ølsmagning. Whiskysmagning. Foredrag om rockens historie.

I galleriets udstilling er der gjort klar til møde – op til 20 pers. Højt til loftet og
med inspiration fra rummets kunstudstilling vil dette helt særlige rum bidrage til
den gode stemning. Stedet kan tilbyde kurser i stedets glasværksted, hvor deres
glaskunstner vil instruere, så alle kan få et glaskunstværk med hjem.
Stedet tilbyder også en lejlighed med 11 værelser, professionelt udstyret køkken,
have og opholdsrum med diverse underholdning. Hvis man da ikke bare vil nyde
en gåtur i stedets kunstpark.

½ dags møde med fuld forplejning, foredrag, ølsmagning.

Take care of Business

Lige i målet

I dette eventhus I Elvis’ univers kan alt lade sig gøre, og alle kan med garanti
huske det møde, de var til her. Fra du parkerer til du kører, er der Elvis musik i
højtalerne (dog ikke i mødelokalerne). Her fås lækre burgere eller 500 grams
Beef steak, EP’s All Time Favorite snack. Ikke mindst en pep talk om, hvordan en
drøm ren faktisk kan blive til virkelighed og så vil en rundvisning vil sætte sine
spor i alle hukommelse om Elvis Presley.

Alle type møder kan holdes i de helt moderne og lækre faciliteter i byens
stadion. Det er her der kæmpes store kampe, både fysisk og mentalt. Her er
plads til de virkelig mange og ikke mindst hyggelige rum til de få.
Her er alt muligt.
Bestil et skræddersyet program, der passer lige til dine behov og budget.

