VINTER PÅ DRIVECENTER!

– nu har ni möjlighet att boka ert vinterevent hos oss.

Vintern 2021/2022 har vi glädjen att erbjuda event
bestående av 3 aktiviteter, Driftchallenge,
Parallellslalom och Pitstop Challenge.

Mingla i baren eller avrunda dagen med bastu och
ett dopp i badtunna innan vi serverar er en god
middag.

Aktiviteterna kan genomföras som tävling eller
som ren upplevelse. Våra event brukar vara
uppskattade som teambuilding för medarbetare
eller för att bjuda in och komma närmare kunder
under en fartfylld dag.

Övernattning i ett av våra 96 rum kanske är en idé
om man vill kombinera eventet med en konferens.
Med vårt nybyggda hotell som ligger på arenan kan
vi erbjuda 146 bäddar.
Minsta antalet deltagare per event är 10 personer.

Vi erbjuder tre olika eventpaket, beroende på hur
länge ni vill stanna. Varför inte kombinera
eventaktiviteter med en lunch till lunch konferens?

Kontakta oss gärna för frågor och bokning:
info@drivecenter.se
0912-200 40

Eventpaket 1

Eventpaket 2

Eventpaket 3

12:30-13:00 Genomgång
13:00-15:30 Event
15:30-16:00 Kaffe/avrundning

12:00-13:00 Lunch/Genomgång
13:00-15:30 Event
15:30-17:00 Kaffe/Mingeltid
(möjlighet att boka relax)
17:00-19:00 Middag
19:00
Avresa

12:00-13:00 Lunch/Genomgång
13:00-15:30 Event
15:30-17:00 Kaffe/Mingeltid
(möjlighet att boka relax)
17:00-19:00 Middag
19:00-22:00 After race party

3744:-

4353 :-

(övernattning i enkelrum)
08:00-09:00 Frukost
09:00-11:00 Konferens
11:00:12:00 Lunch
5465 :-

Priser ovan per person (inkl. moms)

Relax (bastu och badtunna) 3 750:-/tillfälle (inkl. moms)

”Driftchallenge”
Ni får tillgång till våra potenta Audi S1 bilar och en
upplogad bana. Vi stänger av säkerhetssystemen och
försöker ta oss igenom banan på så jämna varvtider
som möjligt.

”Parallellslalom”
Vi ställer upp 2 slalombanor där ni tävlar head-tohead med bil mot varandra. Snabbast igenom slalom
banan och till stillastående i målfållan vinner. Den
”säkraste” föraren som inte kör ned någon kona har
stor möjlighet till seger.

”Pitstop challenge”
Rekordet på att byta alla fyra däck på en F1 bil är
1,82sek. Här får ni utmana er själva och era kollegor i
snabbaste ”däckbytet”. På tid, sida vid sida.
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Kontakta oss gärna för frågor och bokning:
info@drivecenter.se
0912-200 40

