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Kombiner konferencer, kongresser
eller teambuilding med store oplevelser

Side 2

Vores kunder siger, vi er troværdige
Vidste du, at 97 % af vores kunder mener, vi yder høj
kvalitet, 99 % finder os professionelle, mens 100 %
mener, vi er troværdige?

Konferencer behøver ikke være kedelige…
I samarbejde med VR Travel kan I kombinere konferencer, kongresser eller
teambuilding med store oplevelser. Oplev fx Prags labyrinter af små gader og
fascinerende gårdspladser, hundeslædetur på den grønlandske indlandsis, det
catalanske storhold Barcelona, storslåede musicals på Londons kendte teatre,
Burj Khalifa i Dubai, Oktoberfest i München, spis på Michelin restauranter i Paris
eller mærk stemningen fra de historiske gladiatorkampe i Colosseum
i mytiske Rom.
For hvem har sagt, konferencer skal være kedelige…

Inspiration til din næste forretningsrejse

Kontakt os
Tlf. 7642 9999
info@vr-travel.com
www.vr-travel.com

Konference på toppen af isbjerget.................................................................03
Deltag i Tysklands største folkefest................................................................04
Messe eller kongres på verdens største legeplads.................................06
Rom-tur til Caribiens perle.................................................................................08
Byernes by Paris....................................................................................................... 10
Grupperejse til oplevelsesmekka i Barcelona...............................................11
Whisky-tur til Skotland...........................................................................................12
Konference i vidunderlige Rom......................................................................... 14
Den gyldne by Prag.................................................................................................15
Iværksætterbyen der aldrig sover, London................................................. 16

Side 3

Konference på toppen af

Isbjerget

Book jeres næste konference i den smukkeste natur på
verdens nordligste 4-stjernede hotel med et 5-stjernet
konferencecenter i Ilulissat/Jakobshavn i Grønland.
Et ophold på Hotel Arctic vil uden tvivl inspirere jeres
medarbejdere og samarbejdspartnere. Det 4-stjernede hotel
er placeret i første række til Ilulissat isfjord. Det skaber en
helt fantastik atmosfære og unik stemning. Med udsigt til
de kolossale isbjerge i Diskobugten får I rig mulighed for at
blive bjergtaget af den smukke grønlandske natur. I hotellets
restaurant bliver der serveret fantastisk lækkert mad fra
”Verdens vildeste køkken”.
At kombinere opholdet og konferencen med oplevelser i
den vilde grønlandske natur vil uden tvivl leve op til alle
forventninger, I måtte have til Grønland. Oplev fx vandretur
langs gletscherne, en hyggelig tur på hundeslæde, action på
snescootere, besøg hos de lokale indbyggere eller en smuk
sejltur med udsigt til isbjerge og hvaler.
Forslag
Dag 1:
		
Dag 2:
		
Dag 3:
		
		
Dag 4.
		
Dag 5:

til 5 fantastiske dage i Grønland
Afrejse fra Kastrup
– Indkvartering på Hotel Arctic
Morgenmad - Konference med frokost
– Middag på hotellets Restaurant Ulo
Morgenmad - Vandring i fjeldene 3 timer
med frokost i det fri – Hundeslædekørsel 2 timer
- Buffet på Hotellet
Morgenmad - Konference m. frokost
– Sejltur på Diskobugten 2,5 time - Middag på hotellet
Morgenmad - Afrejse fra Ilulissat

Pris pr. person fra kr. 13.312,Inkluderer • Fly fra København til Ilulissat på
			økonomiklasse
		
• Hotel inkl. morgenmad og 4
			 overnatninger i delt dobbeltværelse
		
• Hundeslædekørsel 2 timer
		
• Vandring med guide 3 timer

•
•
•
•
•
•

Sejltur i Diskobugten 2,5 time
3 x middag på hotellet
1 x frokost på hotellet
2 x frokost takeaway til turene
Leje af konferencelokaler
Transfer til og fra hotellet

Priserne kan variere alt efter tidspunktet for rejsen samt gruppens størrelse og ønsker.

Kontakt os
Tlf. 7642 9999
info@vr-travel.com
www.vr-travel.com
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Deltag i Tysklands største

Folkefest

Vil I give jeres medarbejdere eller samarbejdspartnere en oplevelse med et
overflødighedshorn af tyske traditioner, underholdning og god stemning?
Kombinér jeres næste konference, messe eller grupperejse med Tysklands
største folkefest.
Hvad enten I er til verdens største folkefest i München eller en af de ”mindre”
bierfester, holder hele Tyskland fest i oktober. Millioner af gæster fra både ind- og
udland besøger hvert år de mange autentiske folkefester. Det er ikke uden grund.
For med et besøg på en af de enorme festpladser, får I masser af stemning og
uforglemmelige oplevelser fra start til slut.
På pladsen vil I opleve de mange telte, hvor festerne med den helt unikke
stemning bliver holdt. Syng med på ”Ein Prosit, ein Prosit, der Gemütlichkeit”
og nyd noget af det meget omtalte flydende guld, som er alle festernes
omdrejningspunkt.
Oplev de mange tusinde folk, som er klædt ud i de helt rigtige lokale folkedragter
og smag på den gode og solide tyske mad lavet på enkle og gode råvarer. Tag
med og oplev en fest-by med masser af boder, mad, øl, spil og tivoliforlystelser.
Folkefesterne holdes overalt i Tyskland. Nogle af de største og mest berømte er:
• Oktoberfest i München – Verdens største
• Canstatter Wasen i Stuttgart – Verdens 2. største
• Freimarkt i Bremen
• Den Reimkirmes i Düsseldorf

Side 5

Forslag
Dag 1:
		
Dag 2:
		
Dag 3:
		

til 3 vilde dage med folkefest i Stuttgart
Afrejse fra Billund eller Kastrup
– Indkvartering på Hilton Graden Inn Hotel
Morgenmad – Bordreservation i festteltet
Grandls Festbetreibe fra klokken 11 til 16
Morgenmad
– Afgang fra Stuttgart til Billund eller Kastrup

Pris pr. person fra kr. 3.999,Inkluderer
• Fly med direkte forbindelse fra København på økonomiklasse
• Hotel 2 x overnatning inkl. Morgenmad i delt dobbeltværelse
• Bordreservation i festtelt inkl. øl og mad
• Transfer til og fra lufthavnen i Stuttgart
Priserne kan variere alt efter tidspunktet for rejsen samt
gruppens størrelse og ønsker.

Kontakt os
Tlf. 7642 9999
info@vr-travel.com
www.vr-travel.com

Side 6

Messe eller kongres på verdens

Største legeplads
Planlæg jeres næste kongres eller messe i hele verdens legeplads, Dubai.
Ingen drømme er for store i Dubai. Hvad enten I vil kombinere jeres kongres
eller messe med luksus i særklasse eller helt særlige oplevelser, er Dubai det
rigtige sted.
Dubai World Trade Centre er et af de største kongrescentre i verden. Med mere
end 1,4 millioner besøgende og over 6000 forskellige messer hvert år er der helt
sikker også konferencer inden for jeres arbejdsfelt.
Oliestaten Dubai er forbundet med luksus og konstant udvikling. De rekordhøje
skyskrabere strækker sig mod himlen og nye bygninger skyder konstant frem.
Dubai er byen, hvor alt handler om at være størst. Det tiltrækker mennesker
fra hele verden. Dubai har både de store attraktioner samt spændende, unikke
kulturelle oplevelser, der kan blive en del af jeres næste grupperejse.
Et lille udpluk af de mange attraktioner
• Burj Khalifa er Dubais allerstørste attraktion. Det 828 meter høje tårn får alt
omkring sig til at se småt ud. Oplev udsigten på 124. etage, hvortil I kommer
med en lynelevator på blot ét minut.
• Burj Al Arab eller ”Sejlet”. Det 7-stjernede hotel kan fx ses fra en bådtur.
Hotellet tilbyder eksklusive restauranter, spa, barer, lounges, motionscenter og
mødelokaler.
• Dubai Mall er verdens største shopping center med 1200 butikker inklusive et
kæmpe akvarie, skøjtebane og indendørs forlystelsespark.
• Dubai Creek er floden som adskiller ny Dubai (Bur Dubai) og det ældre Dubai
(Deira). En tur på floden giver et fantastisk billede af Dubai, og den rivende
udvikling byen konstant er under.
• Dubai Museum er Dubais ældste bygning. Den er bygget i 1799 og danner
rammen for historien om Dubai fra den spæde start til den luksus, vi oplever i
dag.
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Forslag
Dag 1:
Dag 2:
Dag 3:
Dag 4:
		
Dag 5:
Dag 6:
Dag 7:

til 7 uforglemmelige messedage i Dubai
Afrejse fra Kastrup – Indkvartering på Doubletree by Hilton Hotel
Morgenbuffet – Messe – Dubai World Trade Center
Morgenbuffet – Messe – Dubai World Trade Center
Morgenbuffet – Sejltur på Dubai Creek og oplev Deira
- Frokost i Skyview på hotel Bujr Al Arab
Morgenbuffet – Dubai Museum – Burj Khalifa
Morgenbuffet – Oplev The Palm (Den menneskeskabte ø)
Morgenbuffet – Afrejse fra Dubai

Pris pr. person fra kr. 9.572,Inkluderer
• Fly – Afrejse fra København med direkte fly på økonomiklasse
• Hotel 6 x overnatning inkl. morgenbuffet i delt dobbeltværelse
• Top Sky billet til Burj Khalifa
Priserne kan variere alt efter tidspunktet af rejsen samt gruppens
størrelse og ønsker.

Kontakt os
Tlf. 7642 9999
info@vr-travel.com
www.vr-travel.com
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Rom-tur til

Caribiens perle
Barbados er ”rommens vugge” og Caribiens perle med de smukke hvide
sandstrande og det turkisblå hav. Nu kan I opleve nogle af verdens ældste
romdestillerier på en 6-dags rejse til Barbados.
Sct. Nicholas Abbey
Sct. Nicholas Abbey er det mindste destilleri på Barbados. Plantagen er startet helt
tilbage i cirka 1658, og den skiller sig meget ud fra de store destillerier. I får en guidet
rundtur i de gamle, smukke bygninger og hører hele historien om den fascinerende
romproduktion og de gamle slavetider. I besøger deres destilleri og museet, hvor I
også får mulighed for at smage på Barbados traditionelle Rum Punch. I kan opleve
sukkerørsplantagerne, den smukke have, købe og smage deres rom og nyde en
frokost i deres hyggelige lille cafe.
Foursquare Rum Distillery and Heritage Park
Destilleriet ligger på en tidligere sukkerfabrik med rødder tilbage fra 1636. Med hele
8 tønder plantage er Foursquare anlagt som en smuk park, som bliver brugt som
mødested for rigtig mange. Gå på opdagelse på egen hånd i det moderne men
historiske destilleri, oplev et sukkermaskine-museum, et museum for folkemusik og
meget andet.
Mount Gay
Mount Gay er det ældste destilleri på Barbados. Også her får I en guidet rundtur.
Hør om den interessante kulturarv, der begyndte for mere end 300 år siden – og
få historien frem til i dag. I kommer helt tæt på hemmelighederne bag den meget
populære rom og ser, hvor den eftersigende ældste rom i verden kommer fra. Turen
hertil er inkl. smagsprøver, og med hjælp får I lov til at lave jeres egen signaturdrink.
I får naturligvis rig lejlighed til at opleve og opdage Barbados på helt egen hånd.
Barbados er en drømme-ø på størrelse med Bornholm. Øen har næsten 300.000
indbyggere, og den er et sandt mekka af vidunderlig kultur. Barbados byder med
sin placering i Caribien på masser af sol, smukke hvide sandstrande, turkisblå hav,
palmetræer, lækker mad og selvfølgelig de meget venlige og imødekommende
indbyggere. Elsker I at opleve og opdage, er Barbados fyldt med action, kultur,
afslapning og ikke mindst med masser af liflig rom.
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Forslag til rejseprogram
Dag 1:
• Afgang fra Kastrup.
Ankomst Grantley Adams lufthavn
via London
• Transport til Hilton Barbados Resort
• Indkvartering Hilton Barbados
Resort
Dag 2:
• Morgenmad
• Afhentning på hotellet
• Storied Cocktail Tour
hos Mount Gay
Dag 3:
• Morgenmad
• Afhentning på hotellet
• Gå på opdagelse hos
Foursquare Rum Distillery and
Heritage Park
• Transport til hotellet

Dag 4:
• Morgenmad
• Afhentning på hotellet
• Guidet rundvisning hos
Sct. Nicholas Abbey + frokost
• Transport til hotellet
Dag 5:
• Morgenmad
• Afhentning på hotellet
• Afgang fra Grantley Adams
lufthavn, Barbados
Dag 6:
• Ankomst til Kastrup via London.

Pris pr. person fra kr. 14.118,Inkluderer
• Fly fra Kastrup på økonomiklasse
• 4 x overnatninger på 5 stjernet Hilton Barbados Resort inkl. morgenmad, delt Bay View Room
• Transport mellem Heatrow og Gatwick i London
• Transport mellem Grantley Adams lufthavn og hotellet
• Transport mellem hotellet og de planlagt udflugter
• Storied Cocktail Tour, Mount Gay
• Guidet rundtur hos Sct. Nicholas Abbey
• Selv-opdagelses tur hos Foursquare Rum Distillery and Heritage Park

Kontakt os
Tlf. 7642 9999
info@vr-travel.com
www.vr-travel.com
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Byernes by

Paris

Inspirationstur, kongres eller konference. Paris tilbyder hele
pakken og forener masser af store kulturelle oplevelser med
faglige input i romantikkens by nummer 1.
Paris har et stort udvalg af messer og kongresser inden for
jeres arbejdsfelt. Om I vil til messe om skønhed, modeshows,
fremtidens e-handel, sundhedskongresser eller konferencer om
moderne arkitekttur, ja så er mulighederne mange.
Paris er en af de mest besøgte byer i hele verden, når der
skal hentes inspiration i modeverdenen. At kombinere
jeres arbejdsmål med oplevelser i Paris’ gader vil indfri alle
forventninger til en hyggelig grupperejse.
Byernes by Paris er Europas samlingspunkt for folk fra hele
verden. Og ikke uden grund. Det er byen, I aldrig bliver færdig
med at opleve. På få dage kan I opleve de mest berømte
attraktioner, hvad enten I er til en sejltur på Seinen, en rundtur
i Notre-Dame, en operaforestilling, markeder, Triumfbuen, en
middag på en af de mange Michelin restauranter eller en tur
324 meter over jorden i Eiffeltårnet inklusiv frokost. Paris er for
ALLE.
Forslag
Dag 1:
		
		
Dag 2:
		
		
		
		
Dag 3:
		

til 3 oplevelsesrige dage i Paris
Afrejse fra Kastrup – Indkvartering og frokost på hotel
Le Marceau Bastille helt centralt i Paris centrum –
Messebesøg. Fx e-handel, mode/tekstil eller skønhed.
Morgenmad – Oplev Paris på egen hånd – Frokost på
restaurant 58 Tour Eiffel. Nyd en lækker treretters
frokost på 2. sal i Eiffeltårnet, hvor I kan nyde udsigten
fra den gamle ståldame. Tidspunkt: 12.00 eller 13.30. Sejltur på Seinen
Morgenmad – Check ud fra hotellet
– Afgang fra Paris til Kastrup

Pris pr. person fra kr. 5.635,Inkluderer
		
		
		
		

•
•
•
•
•

Fly med direkte forbindelse fra Kastrup på økonomiklasse
Hotel 2 x overnatninger inkl. morgenmad i delt dobbeltværelse
Treretters frokost i Eiffeltårnet
Transfer til og fra lufthavnen og hotellet
Billetter til sejltur på Seinen

Priserne kan variere alt efter tidspunktet for rejsen samt gruppens størrelse og ønsker.
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Grupperejse til oplevelsesmekka i

Barcelona

Barcelona er byen, hvor I kan kombinere konferencer og messer med teambuilding, kulturelle sightseeings, shopping, store sportsoplevelser, fantastisk mad
og vin, badeferie og ikke mindst masser af action. I kan simpelthen ikke andet end
elske den pulserende catalanske by, hvor vejret stort set er fantastisk hele året
rundt.
Når I besøger Barcelona, får I mulighed for at opleve de smukkeste seværdigheder.
Tag f.eks. på tur til kirken Temple Expiatori de la Sagrada Família, der er et sandt
mesterværk. Gå en strøgtur på boulevarden La Rambla, der konstant er fuld af
liv. Besøg det ældste og gotiske kvarter Barri Gótic. Se verdens måske bedste
fodboldhold, FC Barcelona, på deres legendariske hjemmebane Camp Nou eller spis
en lækker traditionel spansk tapas på en af de mange lokale restauranter.
Blot en times kørsel fra Barcelona finder I et kæmpe resort, hvor aktiviteter,
konferencer og andre erhvervslignende tilbud er i højsædet. Her tilbydes hoteller,
kongres og konferencecentre, en forlystelsespark med aktiviteter fra 5 forskellige
verdensdele, et Ferrari Land, golfbane, pool og strand, masser af restauranter og alle
former for teambuilding.
Forslag
Dag 1:
		
		
Dag 2:
Dag 3:
		
		
		
Dag 4:
		
		
		

til 4 exceptionelle dage i Barcelona
Afrejse fra Billund – Indkvartering på H10 Cubik, 4-stjernet
nyopført hotel i hjertet af Barcelona. Hotellet har stor tagterrasse med
opvarmet udendørspool samt små og store konferencelokaler.
Morgenmad – Eventafholdelse på hotellet inkl. frokost.
Morgenmad - Rundtur på Camp Nou. Kom bag scenen på Barcelonas
fodboldstadion med plads til flest tilskuere i hele Europa og få adgang til
at se omklædningsrummene, spillertunnellen, presserummet og museum
- Oplev Barcelona på egen hånd.
Morgenmad – Sejltur 1,5 times bådtur langs Barcelonas kystlinje,
hvor I bl.a. oplever flotte gamle bygningsværker, den elskede fiskerby
Barceloneta og sejladsområder, der blev lavet til OL i 1992.
Check ud fra hotellet – Afgang fra Barcelona til Billund.

Pris pr. person fra kr. 5.780,Inkluderer • Fly med direkte forbindelse fra Billund på økonomiklasse
		
• Hotel 3 x overnatninger inkl. morgenmad i delt dobbeltværelse
		
• Rundtur på Camp Nou
		
• 1,5 times bådtur på Barcelonas kystlinje
		
• Transfer til og fra lufthavnen og hotellet
			
Prisen inkluderer ikke konferencelokaler grundet forskellige størrelser på grupper og ønsker.
Derudover kan prisen varierer afhængig af tidspunktet for rejsen.

Kontakt os
Tlf. 7642 9999
info@vr-travel.com
www.vr-travel.com

Side 12

Whisky-tur til

Skotland
The Craigellachie Hotel er med sine 4 stjerner det måske fineste whisky hotel i
hele verden. Det smukke landsted midt i Skotlands højland danner rammen for
jeres ophold i whiskyens hjemland. Hotellet ligger ved floden Spey og har udsigt
til den meget historiske Telford Brigde.
Hotellet er meget populært og høster store roser fra de mange grupper, som
rejser for at opleve whiskyens forunderlige verden helt tæt på. Opholdet inkluderer
morgenmad og værelser i rigtig fin landlig stil. I hotellets bar finder I et hav af
forskellige whiskyer, der serveres med dygtig ekspertise af hotellets tjenere.
The Whisky Trail / The Macallan
Hør historien om virksomheden bag en af verdens mest eksklusive single malt
mærker. I oplever på tæt hold, hvordan bryggeprocessen forløber, og hvordan
den har skabt den store succes. I bliver introduceret til ”The Six Pillers” og efter en
grundig fordybelse i ånden i The Macallan, får I smagsprøver på 4 The Macallans
whiskyer.
Glen Grant
Hos Glen Grant får I en magisk rundtur og et indblik i det næsten 200 år gamle
The Glen Grant destilleri. Mere end 10.000 besøger hvert år det gamle og hyggelige
destilleri. Oplev produktionen, gå en tur i deres smukke have og få mulighed for at
købe eller smage deres whisky i besøgscentret.
Glenfiddich
Under besøget bag de smukke gamle stenmure hos Glenfiddich får I en guidet
rundtur, der giver et særligt indblik i, hvordan de skaber en af verdens mest
uforglemmelige single malts. Hør hele historien om Glenfiddich destilleri, bliver
vist rundt i destilleriet og få smagsprøver af prøveudtagning på forskellige stadier
undervejs i processen. I får adgang til deres hemmelige lager, hvor de ældste
whiskyer står. Derudover får I en enestående mulighed for at sammensætte jeres helt
egen version af den 15-årige Glenfiddich, som I kan tage med hjem på flaske. Denne
tur har et maksimum på 8 deltagere. Med grupper på mere end 8 deltagere, laves
der hold kl. 10 og kl. 14.
Strathisla
Strathisla er fra 1786 og dermed det ældste destilleri i Skotlands højland. I får
en dybdegående rundtur på det smukke destilleri. Hør om håndværket bag den
arbejdsproces det er at lave whisky og om kunsten at blande den helt rigtige smag.
Derudover indeholder turen en eksklusiv smagning af 5 enestående single malts,
som er specielt udvalgt af Chivas Brødrene. Denne tur skal som minimum have 4
deltagere.
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Forslag til rejseprogram
Dag 1:
• Afrejse Kastrup til Aberdeen
• Transport til The Graigellachie Hotel, Graigellachie
(ca. 1,5 time)
• Indkvartering + frokost
• Transport til The Macallan (ca. 10 min)
• Rundvisning hos The Macallan
• Transport til hotellet (ca. 10 min)
Dag 2:
• Morgenmad
• Transport til Glen Grant (ca. 15 min)
• Rundtur hos Glen Grant
• Frihed + frokost
• Transport til Glenfiddich (ca. 20 min)
• Rundvisning + egen bryggeri hos Glenfiddich
• Transport til hotellet (ca. 10 min)
Dag 3:
• Morgenmad
• Check ud fra hotellet
• Transport til Strathisla (ca. 30 min)
• Rundvisning Strathisla
• Transport til Aberdeen lufthavn (ca. 1t 15 min).
Afsat tid til pauser
• Afgang Aberdeen til Kastrup

Pris pr. person fra kr. 8.030,Inkluderer
• Fly fra Kastrup på økonomiklasse
• 2 x overnatninger på 4 stjernet Graigellachie Hotel inkl. morgenmad, delt dobbeltværelse
• Transport på hele turen
• The Six Pillars Tour hos The Macallan inkl. 4 smagsprøver
• Guidet rundtur hos Glen Grant
• Explores Tour hos Glenfiddich inkl. egen bryggeri og smagsprøver
• Connoisseur Tour hos Stathisla inkl. 5 speciel udvalgte smagsprøver

Kontakt os
Tlf. 7642 9999
info@vr-travel.com
www.vr-travel.com
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Konference i vidunderlige

Rom

At kombinere konferencer eller andre former for erhvervsrejser med den
historiske og smukke hovedstad Rom vil uden tvivl efterlade et historisk
indtryk. Rigtig mange hoteller tilbyder foruden værelser og service i
topklasse også konferencecentre. Rom er en oplagt mulighed, når I vil
holde spændende konferencer og på samme tid give jeres medarbejdere en
unik og smuk oplevelse.

Rom blev ikke bygget på én dag, hvilket også er en del af den oplevelse,
I får, når I besøger byen med de mange forskellige stilarter. De mange
seværdigheder og gamle bygninger fortæller historier, der går mere end
2000 år tilbage i tiden.
Rom betegnes som et enormt open-air museum med historiske
seværdigheder og masser af moderne kulturelle oplevelser, der ligger
som perler på en snor. Oplev fx en rundtur i den storslåede Peterskirke,
mærk stemningen fra de historiske gladiatorkampe i Colosseum, italiensk
topfodbold, formidable caféer og restauranter eller shop løs i Roms mange
hyggelige gader.
Forslag
Dag 1:
Dag 2:
		
		
		
Dag 3:
		
		
		
		

til 3 vidunderlige dag i Rom
Afrejse fra Kastrup – Indkvartering på Starhotels Metropole
Morgenmad – Konference på hotellet inkl. frokost – Oplev Rom på
egen hånd. Middag på den hyggelige restaurant Tre Scalini, som er
meget berømt blandt de lokale Romere grundet det store udvalg af
traditionelle italienske retter lavet på råvarer af høj kvalitet.
Morgenmad - Rundtur på Colosseum, Roms mest ikoniske
bygning. Oplev det enorme og historiske monoment, der med
55.000 tilskuere på lægterne lagde rammerne for de mange parader
og gladiatorkampe. – Check ud og frokost på hotellet
– Afgang fra Rom til Kastrup.

Pris pr. person fra kr. 5.103,Inkluderer
		
		
		
		

•
•
•
•
•

Fly med direkte forbindelse fra Kastrup på økonomiklasse
Hotel 2 x overnatninger inkl. morgenmad i delt dobbeltværelse
Leje af konferencelokaler
Transfer til og fra lufthavnen og hotellet
Billetter til Colosseum

Priserne kan variere alt efter tidspunktet for rejsen samt gruppens størrelse og ønsker.
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Den gyldne by

Prag
Er I til teambuilding med masser
af fart og action? Prag har et utal
af tilbud, hvor teambuilding og
samarbejde er højeste prioritet for
den gode oplevelse. Tag imod en
udfordring og få en oplevelse, I ikke
finder andre steder end i Prag.
Oplev byen med de storslåede
bygningsværker, restauranter, barer
og mange butikker, som ligger tæt
sammen i labyrinter af små gader
og fascinerende gårdspladser. Den
gyldne by har fået sit navn fra lyset
fra tegltagene, der lyser hele byen
gyldent op ved solnedgang. Oplev
en af Europas smukkeste og mest
charmerende byer, næste gang I
holder møde, konference eller vil
rystes sammen på en grupperejse.
Hop på en sightseeing bus, gå en tur
på den 500 m lange Karlsbroen, tag
på bryggeribesøg, oplev det jødiske
kvarter Josefov, deltag i et Dragon
Race i 12 meter lange både, kør i tanks,
skyd med den legendariske AK-47 eller
oplev Det dansende hus, som er en del
af Prags specielle kunsthistorie.

Forslag
Dag 1:
		
		
		
Dag 2:
		
		
		
		
		
Dag 3:
		

til 3 vilde teambuilding dage i Prag
Afrejse fra Kastrup – Indkvartering og
frokost på det 4-stjernede Trevi Hotel i centrum af
Prag – Dragon Race. 2 timers intens samarbejde i
en af de flotte Drage både.
Morgenmad – Tank kørsel. Hold godt fast når I får en
autentisk køretur i militær-tanks igennem mudder,
over bakker og gennem vand. – Frokost – Laser Magic.
Sjov oplevelse med laser kamp på en indendørs
neonoplyst bane i fuldstændig mørke. – Oplev Prag på
egen hånd.
Morgenmad – Check ud fra hotellet
– Afgang fra Prag til Kastrup

Pris pr. person fra kr. 4.168,Inkluderer •
			
		
•
			
		
•
			
			

Fly med direkte forbindelse fra
Kastrup på økonomiklasse
Hotel 2 x overnatninger inkl.
morgenmad i delt dobbeltværelse
Dragon Race. Inkluderer 2 timer,
en guide, afhentning på hotellet
og 1 øl pr. person.

• Tank kørsel. Inkluderer 30 min. kørsel i
tank, afhentning på hotellet, rundvisning
i den store garage og 1 øl pr. person.
• Laser Magic. Inkluderer 2 x 12 minutters
kamp, guide og 1 øl pr. person.
• Transfer til og fra lufthavnen og hotellet

Priserne kan variere alt efter tidspunktet for rejsen samt gruppens størrelse og ønsker.

Kontakt os
Tlf. 7642 9999
info@vr-travel.com
www.vr-travel.com

Side 16

Iværksætterbyen der aldrig sover:

London

Konference eller Incentive Travel? Ja, så er London den oplagte by for jeres
næste grupperejse. Med de mange moderne eller traditionelle engelske
hoteller er London et populært rejsemål for rigtig mange firmaer, som ønsker
at holde konferencer og teambuilding væk fra de trygge hjemmelige rammer.
Lad London inspirere jer, ligesom byen inspirerer iværksættere fra hele verden,
der hvert år vælger London som startskuddet for deres fremtid.
Gå på opdagelse i byen der aldrig sover og oplev storslåede musicals i kendte
teatre, fodbold sammen med 50.000 syngende englændere, sightseeing i
Londons gader med de traditionelle røde busser, en tur 135 meter over jorden i
London Eye, cruise på Themsen eller dans på Londons vilde natklubber. Oplev
også briternes andet hjem på de mange klassiske engelske pubber, hvor menuen
oftest står på Pints og Fish & Chips forenet med masser af hyggelig samvær og
service i verdensklasse.
Forslag
Dag 1:
		
Dag 2:
		
		
		
		
		
Dag 3:
		
		
		

til 3 inspirerende dage i London
Afrejse fra Kastrup – Indkvartering centralt i London på
Hilton London Green Park – Konference på hotellet inkl. frokost.
Morgenmad – Sejltur med Thames Rockets. Med masser af fart og
spænding oplever I Londons seværdigheder og smukke bygninger fra
Themsen. – Oplev London på egen hånd – Pints og Fish & Chips på
engelsk pub – Thriller musical. Giv jer hen i en fantastisk musical om
legenden Michael Jackson i en af de smukke gamle engelske teatre og
syng med på Billie Jean, ABC og Black or White.
Morgenmad – Rundvisning på Wembley Stadion. Kom bag scenen på
Englands største fodboldstadion og se omklædningsrummene,
spillertunnellen, presserummet, banen og the royal box.
Check ud fra hotellet – Afgang fra London til Kastrup

Pris pr. person fra kr. 3.997,Inkluderer
• Fly med direkte forbindelse fra Kastrup på økonomiklasse
• Hotel 2 x overnatninger inkl. morgenmad i delt dobbeltværelse
• Billetter til Thriller Musical
• Billetter til Thames Rockets bådtur
• Billetter til rundtur på Wembley stadion
Priserne kan variere alt efter tidspunktet for rejsen samt gruppens
størrelse og ønsker.

Kontakt os
Tlf. 7642 9999
info@vr-travel.com
www.vr-travel.com

