Scandic The Reef

Et mødested fuld af eventyr
og udfordrende aktiviteter
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vi gør det
let af mødes
Hos Scandic ved vi, hvad der skal til, for at dit møde bliver en succes.
Alle møder er forskellige, men uanset hvad du har af behov, så står vi
klar til at hjælpe dig med din planlægning. Kontakt os - så hjælper vi
med at koordinere hele arrangementet. Lettere bliver det ikke.

Velkommen til

Scandic The Reef
Scandic The Reef ligger i hjertet af Frederikshavn lige der, hvor hav
og land mødes. Der er kort afstand til Frederikshavn Havn og den
populære Palmestranden, som er det perfekte udflugtsmål for grupper
og teambuildingaktiviteter. Her kan man lægge fra land i kajak eller
få eftermiddagens forfriskninger serveret direkte på stranden. Der
er også kort afstand til Bangsbo med sin pragtfulde natur. Hotellet
ligger 500 m fra tog og bus og med kun ½ times transport til både
Skagen, Hjørring og Aalborg.
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Plads til inspirerende møder
Alle møder og konferencer er forskellige, og uanset hvad du har af
behov, står vi klar til at hjælpe med planlægningen. Vores mange års
erfaring med alt fra små møder til store konferencer gør det lettere for
dig at fokusere på indholdet af dit møde. Vi sørger for at koordinere
hele pakken.

Vi har 14 fleksible mødelokaler med fri WiFi og moderne AV-udstyr.
Vores biograf med plads til 35 gæster er det helt optimale setup for
firmaer til fremvisning af nye produkter eller lancering af en reklamefilm. De fleste af mødelokalerne har direkte adgang til et lyst og luftigt
lounge-område, som indbyder til afslapning i pauserne.

Forplejning

Tropisk vandland

For at sikre at I forbliver knivskarpe under mødet, lægger vi stor vægt
på vores mødeforplejning. Vi satser på sund og varieret mad, som alle
kan lide. Maden serveres som buffeter, så I kan vælge lige det, I har
lyst til. Og så har vi krydret vores mødeforplejning sammen med
Jamie Oliver. Resultatet er en dag fyldt med nye smagsoplevelser,
inspiration og energi.

I har også mulighed for at nyde en eftermiddag i vores imponerende
1500 m2 tropiske vandland, som også kan danne rammerne om en
teambuilding-aktivitet eller en cocktail inden middagen.
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Adventure
Challenge Caribic
Badelandet på Scandic The Reef er også til andet end afslapning og hygge. Lad det unikke badeland danne rammen
om en anderledes og udfordrende teambuilding opgave. Med udgangspunkt i Scandic The Reefs spændende caribiske
tema, får I opgaver, hvor både krop og hoved udfordres. I vil under mottoet ”Alle kan deltage” opleve vandaktiviteter i
det 29 grader dejlige vand. Jeres samarbejdsevner bliver sat på prøve af kyndige instruktører fra VestEvent.
Find gåden og løs opgaven – hvem er bedst til at holde hovedet koldt?

Planken ud
I det lækre badeland The Reef lyder startskuddet til en af de mange
udfordringer, der blandt andet omhandler ’planken’, hvor bølgerne er
højest. Denne udfordring vil give dine sanser kamp til stregen og det
er en grænseoverskridende oplevelse for den mest hærdede svømmer
eller vandmand. Øvelsen er naturligvis under 100 % supervision med
kompetente instruktører i vandet.

Tid
Hvem er hurtigst? Hvem har den bedste teknik og taktik? En mand af
gangen skal nu ned af rutsjebanen på tid! Når alle mand er kommet
igennem den 80 meter lange rutsjebane, lægges tiderne sammen og
dernæst findes vinderne af konkurrencen.

Tight rope
Denne disciplin giver sved på panden. Tight Rope er en udfordring der
får pulsen op og hvis du tør, er det helt sikkert muligt at finde frem til
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ukendte sider af dig selv. I denne udfordring får du et reb sat rundt
om håndleddet og når du rammer vandet, vil en dykker guide dig de
15 meter, hen til målet.

Fantom-dukken
Kan du se ham? Kig ud over vandets overflade! Én person mangler
og skal hurtigst muligt reddes op. Nu gælder det om at holdet arbejder
sammen som et team og finder ud af, hvem der hurtigst muligt kan
hentet personen op; sekunderne er vigtige hvis du skal være den
heldige der får liv i personen igen.

Storm
Sæt båden i vandet og følg instruktørens anvisninger. I denne udfordring gælder det om at kæmpe sig igennem bølgerne og udføre
opgaven ved enden, hvor de allerhøjeste bølger er. Når opgaven er
løst, gælder det om at komme hurtigst muligt tilbage, så næste hold
kan prøve kræfter med stormen.

Kommando kravl
Start ved afsatsen, hvor det tykke reb er spændt ud over det store
bassin. Nu gælder det om at kravle af sted på den måde du finder
mest hensigtsmæssig. Hop i vandet og svøm ud til bøjen, hvor
opgaven ligger på bunden og venter på dig!

Undervandsbane
Vi starter i den lave ende. Her følger du linen i din højre hånd. På
et tidspunkt skal du under vandet. Her følger du banen videre, og
pludseligt kan det hele tage en drejning du ikke havde forventet.
Instruktøren holder øje med dig under hele forløbet, og sørger for,

at det kun bliver en god oplevelse. Så er du klar til en opgave, hvor
det at trække vejret under vand viser sig at kunne gøres på mere end
en måde, så skal du helt sikkert prøve dette.

Fang fisken
Hop i dykkertanken. Fang ”fisken”, find koden og åben pengeskabet.
Dette er en holdopgave, hvor man starter med at finde ud af, hvem
der skal i bølgerne. Jo flere personer, som deltager, jo flere point.
Øvelsen er fysisk udfordrende og tempofyldt. Dine kollegaer står på
kanten, klar til at åbne pengeskabet, når koden er brudt.
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Oplev en masse spændende
og udfordrende events
På Scandic The Reef har du mulighed for at holde helt unikke møder og konferencer, der både vil underholde
og udfordre dine deltagere. I samarbejde med VestEvent tilbydes et stort udvalg af sjove, udfordrende og
anderledes aktiviteter til grupper og konferencer - lige fra hjernegymnastik, vandaktiviteter og anderledes
teambuilding.
Vandscooteroplevelse ved østkysten
Efter kort gennemgang af sikkerhedsprocedure ved sejlads på
vandscooter, er det ud i vandet. I vil under kyndig vejledning fra
VestEvent få en usædvanlig oplevelse, hvor I får lov at give den
max gas. Alle bærer dragter og redningsveste. Tempoet bestemmer
man selv (næsten).

Safari-tur fra Scandic The Reef til Palmestranden
Landroveren står klar ude foran Scandic The Reef. Sammen kører I
nu via meget spændende og informativ rute ned til Palmestranden,
hvor chaufføren fra VestEvent vil fortæller om det I ser undervejs. Der
kan undervejs blive serveret lokale specialiteter i 4-hjulstrækkeren.

Outdoor
Frederikshavn, Hirsholmene og Grenen
I går ombord på M/S Seahawk på Frederikshavn havn. Herfra går
turen mod Hirsholmene, som ligger ca. 20 min. fra Frederikhavn
– den lille ø byder på naturoplevelser ud over det sædvanlige. Efterfølgende sættes kursen mod Grenen ved Skagen, hvor skipperen
fortæller om de skibe I ser ligge for anker, naturen og meget mere.
Inden det igen går retur mod Frederikshavn anlægger I evt. Skagen
havn for at lodde den hyggelige stemning og måske få lidt at spise.
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Grib jeres håndholdte GPS og gå udenfor. Her venter mountainbikes
til hele holdet. Vi mødes på Palmestranden, hvor den står på oplevelser
med masser af sand, vind og vand.

Mødet
Kan du kommunikere dine tanker ud, så de forstås af alle. Vores
teamudvikler tager jer med på en kort intro til god kommunikation
og en lille test.

Bunker udfordring ved Bangsbo Fortet

Inspirerende vandretur

Ved ankomst til Pikkerbakkerne står instruktørerne fra VestEvent klar
til at opdele holdene. I sættes nu ud i det store spændende område,
hvor opgaverne findes såvel oven på som inde i bunkers. Der kan
være værktøjer som GPS eller kompas til at hjælpe Jer med at løse
udfordringen. Undervejs vil I også kunne opleve pludselige uforudsete
hændelser, idet der stadig den dag i dag berettes om de to tyskere,
der pludseligt forsvandt oppe i bakkerne i Frederikshavn.

Er I til en frisk vandretur i området omkring Frederikshavn, så tager
VestEvent Jer med på en spændende færd i den smukke natur. Oplev
de høje Pikkerbakker i syd, Cloos-tårnet i vest, Bangsbo fortet, samt
den hyggelige Rønnerhavn som udflugtsmål. Undervejs vil der være
små udfordringer I skal løse som hold.

Tempofyldt sejloplevelse ved Palmestranden
Kajakkerne ligger klar i vandkanten. Her gælder det om at komme
hurtigst muligt ud til bøjen på vandet, hvor opgaven venter Jer. Ved
løst opgave er det om at komme retur inden de andre. I bliver målt
på holdpræsentation og hurtighed. Instruktørerne fra VestEvent sørger
for redningsveste og sikkerhedsinstruktion inden.

Bålet
Efter en lang dag i mødelokalet, er der ikke noget som et bål og en
god kop kaffe, mens dagens oplevelser tales igennem. Som noget helt
unikt rigger vi til på stranden, så bølgerne kan nydes fra første parket.
Vi arrangerer gerne en musiker med guitar eller et steelband til at sætte
den rette stemning, mens solen går ned og dag bliver til aften. Vi sørger
for alt nødvendigt grej, drikkevarer, spise, brænde, stole osv. Eller også
laver vi caribisk stemning og serverer caribiske drinks fra palmebaren.
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Morgenmaden
Vi mødes på stranden, solen står op, vandkedlen koger over bålet. I
kan tage en morgen-dukkert inden, hvis I har lyst. Scandic The Reef
og VestEvent dækker op med lækker brunch, borde, stole og telt efter
behov. Efter måltidet er der mulighed for at blive og nyde stranden
eller måske som noget utraditionelt afholde jeres møde på stranden.
Kan også kombineres med poster/opgaver på vej ud til stranden eller
start på mødet på tilbagevejen.

Middagen
Skal oplevelsen være helt unik, så overvej en aften på Palmestranden.
I ankommer til Palmestranden. Her står bordene fuld opdækket og
klar til at tage Jer igennem en 3-retters gourmet menu med rigtig god
vin. Vi kan også nøjes med en spændende oplevelse, hvor instruktører
fra VestEvent viser Jer, hvordan I laver et rigtig lækkert måltid ved
hjælp af en jordovn. Mens vi venter, kan en af vore dygtige øl-bryggere
kigge forbi og give Jer smagsprøver på nogle af Nordjyllands mange
specialøl.

Baren
Gå i baren og prøv kræfter med kunsten at kreere den perfekte drink.
Når I er færdige kan I ikke blot mikse en drink, men måske også i
bedste Tom Cruise stil få det til at ligne noget I har prøvet før. For
større grupper åbner vi gerne hotellets natklub, og her har I også
mulighed for selv at bestille band eller musikere til at underholde.
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Scandic The Reef
Kontakt salgs- og konferenceafdelingen
for at høre mere om de mange spændende
muligheder på Scandic The Reef.
Telefon
Mail
Web

+45 98 43 32 33
thereef@scandichotels.com
scandichotels.dk/thereef

VestEvent
Få skræddersyet dagens event af VestEvent
- Nordjyllands mest professionelle eventbureau.
Telefon
Mail
Web

+45 20 60 70 71
mail@vestevent.dk
vestevent.dk
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Tordenskjoldsgade 14 / 9900 Frederikshavn / Telefon +45 98 43 32 33
thereef@scandichotels.com / scandichotels.dk/thereef

