Planlegger du en tur med kollegaer, kunder, venner eller familie?
Ta turen til Holmsbu i Hurum ! Vi tilbyr croquet & aktiviteter som Myhrenes mesternes
mester (MMM). Mulighetene er mange for både små og store grupper, i alle aldere.
Vi hjelper deg med et helhetlig program tilpasset dine ønsker.
Vi har sitteplass inne til 30-40 personer, aktivitetene foregår utendørs.
Det er mulig å leie klubbhuset til egne arrangement.
Trykk på pauseknappen, tenk i nye omgivelser- la den grønne dalen vår få deg i hvilepuls.
Velkommen!
_______________________________________________________________________
Vi arrangerer aktiviteter med 2 timers aktivitetspakke som skreddersys til deg og din
gruppe, lag eller forening.
Myhrene Mesternes Mester ( MMM ) , aktivitetsoppgaver som gruppene løser sammen, egner
seg for grupper fra 12 personer. Vi deler inn gruppen i lag og konkurrerer i ulike gårdsgrener.
Croquet spillet egner seg for 4-30 personer, vi har 4 baner etter internasjonale mål , og
banene er satt opp etter Europas største konkurranseform i Croquet GolfCroquet. Et enkelt &
underholdende spill som er gøy for alle ! Fra 4 -30 personer.
____________________________________________________

Prisliste 2020:
GruppePriser:
Croquetpakke:
Uten lokale og bespisning kr 4 000 for inntil 12 personer. Heretter kr 150 pr.påmeldt
Myhrene Mesternes Mester pakke :
Uten lokale og bespisning kr 6 000 for inntil 12 personer. Heretter kr 250 per påmeldt.
Barn & unge
Grunnpris kr 1500, minimum 12 personer. Varighet 2 timer.
Kr 130 per påmeldt. Pølser/brød, saft og frukt. Croquet eller valgfrie leker
Leie av vårt klubbhus:
Pris etter avtale. All utleie inkluderer vask. Klubbhuset egner seg for selskaper for 10-30
personer.
Vil tilbyr bruk av huset som en del av våre aktivitetspakker på dagtid eller kveldstid.
Utleie for andre arrangement for kveldsarrangement: kr 1 000
Utleie for dagsarrangement: Kr 500
Myhrene Gård, Myhreneveien 28, 3483 Kana mari@myhrenegard.no / 91690906 myhrenegard.no

Book ditt arrangement ved å ta kontakt med Mari Myhrene, mari@myhrenegard.no /
91690906
___________________________________________________________________________

Her er eksempler på hva vil tilbyr hos oss på Myhrene kan settes inn i ulike dagsprogram:
«Workshop « , 3-30 personer
Kl 09.00-11.30, workshop
kl 11.30-12.00, lunsj i det grønne
Kl 12.00-14.00, aktiviteter
Kl 14.30 – 15.00, avslutning
Lunsjtur til Holmsbu & Myhrene
kl 12.00- Lunsj i det grønne
kl 12.30 – aktiviteter
kl 15.00 – avslutning & hjemreise
Dagstur til Holmsbu Kl 10 Croquet turnering på Myhrene
kl 13 Lunsj Cafè Juno, byens beste rekesmørbrød
Kl 15 Galleribesøk / Gartneribesøk
Kl 19 Overnatting med 3 retters på Holmsbu Badehotell
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