KONFERENSAKTIVITETER
Här nedanför hittar du en mängd förslag på aktiviteter för din konferens, men det är långt ifrån allt som
finns att göra på Utö. Kontakta oss så berättar vi mer eller hjälper er förverkliga era egna idéer, tankar och
önskemål. Vi presenterar aktiviteter under rubrikerna: På sjön, Utflykter och utmaningar, Före och efter
middagen & Kort paus i konferensen. Samtliga priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella
förändringar från våra leverantörer.

På Sjön
Fiskesafari
Har du någonsin känt rycket i spöet från en tiokilos lax? Hur den snabbt nästan drar dig ur båten, och
silverglänsande hoppar högt över ytan? Utrustade till tänderna med överlevnadsdräkt eller flytväst,
fiskeredskap och matsäck åker ni i öppna båtar i vattnen kring Utö och stannar för fika när andan
faller på. Aktiviteten med Skärgårdsguiderna hör till våra mest uppskattade. De tar andan ur de riktiga
landkrabborna och ökar pulsen hos den mest luttrade fiskare. Fiske efter havsöring, gädda, abborre
eller lax – vilka arter beror på årstid och väder. I priset ingår bränsle, fiskeutrustning, flytoverall alt.
flytväst samt varm lunch.
Tidsåtgång: heldag
Pris:
1815 kronor/person
Minimidebitering 3 personer
Vi anlitar Skärgårdsguiderna – Fiske & Äventyr för ovanstående aktivitet.
Sälsafari med RIB
För att spana efter säl i den yttersta skärgården utrustar vi oss med kläder efter väder och styr ut på
safari i RIB-båtar. Var med om en oförglömlig upplevelse i upp till 60 knop med garanterat en skymt
av säl och havsörn. I priset ingår bränsle, flytoverall, flytväst, vindglasögon och mössa. Fika eller lunch
i helpensionspaketet kan packas med för picnic.
Tidsåtgång: ca 3 timmar
Pris:
ca 10 000 kronor+ 295:-/ person, begär offert
Antal:
Minimum10 personer.
Vi anlitar Öppet Hav för aktiviteten.
RIB Arcipelago Race
Kombinationen av fart, naturupplevelse, tävling och snabba beslut gör denna aktivitet till något
alldeles extra. Att fara fram i nästan 60 knop samtidigt som ni ska navigera bland Skärgårdens alla
kobbar och skär är en stark och nervkittlande upplevelse. Tips: denna aktivitet kan startas i centrala
Stockholm och avslutas på Utö.
Tidsåtgång: 1,5 timmar
12-300 personer: ca 10 000:-/RIB + 295:-/ person, begär offert
Vi anlitar Öppet Hav för aktiviteten.
För fler aktiviteter från Öppet Hav eller RIB som
transport, fråga vår bokningsavdelning.

Lunchpaddling med guide (Kajak picknick)
Upplev skärgården i sjöfåglarnas perspektiv! Efter en grundlig genomgång av kajaker, sjövett och
material glider ni ljudlöst fram på vattnet till guidens planerade lunchstopp för dagen. När ni ätit och
njutit av havet och klipporna, kanske tagit ett dopp också, går turen tillbaka till Utö.
Tidsåtgång: ca 3-4 timmar
Pris:
630 kronor/ person
Lunchen ersätter konferenslunch i helpensionspaket.
Lämplig storlek på grupp 4-20 personer
Vi anlitar Aktiv Skärgård för aktiviteten.
Kortare paddling
Tidsåtgång: ca 2-3 timmar
Pris:
540 kronor/ person
Vi packar med för- eller eftermiddagskaffe i konferenspaketet.
Lämplig storlek på grupp 4-20 personer
Vi anlitar Aktiv Skärgård för aktiviteten.
För fler aktiviteter från Aktiv Skärgård eller för att hyra kajak utan guide fråga vår bokningsavdelning
Segling
Segling är en av de mest gruppstärkande aktiviteter man kan tänka sej! Segla ut för några timmar eller
en heldag ombord på stora 51-fotssegelbåtar. Kombinera transporten till/från Utö Värdshus - ett
inspirerande sätt att inleda konferensen på. Lägg upp till en regatta eller intensivt match-race inom
företaget eller med kunderna. Oavsett seglingserfarenhet kan alla delta i seglingen. Ansvarig skeppare
finns alltid med som säkerhet och all utrustning ingår i aktiviteten.
Tidsåtgång: ett par timmar till en hel dag
Pris:
1295-2000 kronor/person beroende på aktivitet. Begär offert
Vi anlitar Out för aktiviteten.
Stridsbåt 90
Stridsbåten Korpen byggdes som en prototyp till Stridsbåt 90, båten är otroligt snabb och
lättnavigerad och med hjälp av vattenjet lättnavigerad i både hög- och lågfart. Korpen är även utrustad
med den senaste navigationsutrustningen och kan på ett mycket säkert sätt transportera gäster
genom skärgården i alla typer av väder. Gästerna sitter bekvämt både ute och inne, räkna med en
tvåtimmars färd från Stockholm till Utö.
Pris:
ca 7 000:-/timme + 295:-/ person, begär offert
Antal:
Max 12 passagerare (är ni fler än 12 i gruppen?, kombinera med RIB eller helikopter)
Vi anlitar Öppet hav för aktiviteten.

Åk motortorpedbåt T26 från 1942 till Utö
Åk med kungliga flottans snabbaste fartyg genom tiderna. En världsunik upplevelse med ett K-märkt
fartyg byggt mitt under ett brinnande världskrig. Vid upphämtning bfår ni flytvästar och en kort
visning av fartyget. När ni lämnar kaj startas de två stora originalmotorerna, med ett ljud som ingen
missar. Därefter blir det en fartfylld upplevelse i upp till 40 knop förbi kobbar och skär, antingen
direkt mot Utö eller enl den rutt som vi kommit överens om.
Pris:
Årsta Brygga – Utö 15000:Antal:
Max 12 passagerare (är ni fler än 12 i gruppen?, kombinera med RIB eller helikopter)
Vi anlitar Föreningen T26 för aktiviteten.
Vraksafari
För första gången någonsin kan du som inte dyker,utforska de världsunika vrak som finns inom
Dalarö Skeppsvraksområde – världens första marina kulturreservat. Sommaren 2014 startar
vrakutfärder från Dalarö och Utö
Vraksafari
Vad hände den där ödesdigra dagen när Anna Maria sjönk? Vart var regalskeppet Riksäpplet på väg
och vad hade hon i lasten? Och vad hände med besättningen när Ingrid Horn gick till botten? Herman
Lindqvist berättar de spännande historierna om de mytomspunna vraken samtidigt som du ser unika
undervattensfilmer ombord på båten Vindbådan.
Tidsåtgång:
Pris:
Antal:

ca 2-3 timmar
495 kronor/ person
min 20 max 45 personer

Vraksafari med fjärrstyrd undervattensrobot (ROV)
Och vill du komma riktigt, riktigt nära vraken, kom med på vraksafari+ visning med
undervattensrobot. Roboten är fjärrstyrd av en ROV-pilot ombord och du följer kameran i realtid
när den utforskar ett av vraken live på havsbotten. Utfärden börjar med en guidad tur på Dalarö. Fika
är inkluderat. Guide medföljer under båda utfärderna,som är lika spännande för barn som för vuxna
Tidsåtgång:
Pris:
Antal:

ca 2-3 timmar
1295 kronor/ person
min 20 max 45 personer

Utflykter och utmaningar
Cykeltur till Båtshaket ( 27 juni – 31 augusti)
På Utö slingrar sig grusvägarna genom lummig skog, gröna ängar och beteshagar. Ett vackrare och
mer orört landskap får man leta länge efter. Passa på att göra en frisk och avkopplande cykeltur och
lunchutflykt till den lilla fiskekrogen Båtshaket på Ålö. Där, i världens kanske vackraste vik, serveras
lunch på egen tillredd fisk, hemgjord potatissallad och annat gott.
Tidsåtgång:
Pris:

3 timmar (30-40 min att cykla enkel väg)
cykelhyra 100 kronor/person

Cykeltur med kaffekorg
Utö är en perfekt cykelö med både korta och långa turer, och med havet som aldrig ligger långt
borta. Vi packar ner förmiddags- eller eftermiddagskaffe i korg och förser er med karta till ett trevligt
utflyktsmål.
Tidsåtgång: efter inspiration
Pris:
cykelhyra 100 kronor/person
Man kan även byta ut cyklarna till mopeder (ej flakmoppe). Mopedhyran är 350 kronor/3 timmar, 530
kronor/heldag.
Den klassiska femkampen, i ny tappning eller trekamp för den som har ont om tid
För er som vill ha utmanande och livliga aktiviteter som har en hög underhållningsfaktor även för
åskådarna. Femkampen innehåller yxkastning, blåsrör, prickskytte m paintballgevär, segway-stafett,
speedklättring, lagskidor, sumobrottning, hästskokastning, samarbetsövning samt kajakstafett. Lämplig
för grupper upp till 80 personer
Tidsåtgång:
Pris:

max 2-4 timmar
3 kamp 370 kronor/ person
5 kamp 480 kronor/person
Lämplig för 8-100 deltagare. Minimidebitering 10 pers
Vi anlitar Aktiv Skärgård för aktiviteten.
Yoga
Vill du komma ner i varv? Ge dig själv en chans att stanna upp samtidigt som du tränar styrka och
smidighet omgiven av vacker skärgård. Övningens innehåll anpassas efter gruppens önskemål från
nybörjare till mer avancerad. Övningen kan genomföras inomhus och utomhus. Ombyte krävs.
Tidsåtgång: 60-75 min
Pris:
290 kronor/person
Lämpligt för 5-15 personer. Minimidebitering 5 personer
Vi anlitar Aktiv Skärgård för aktiviteten.
För fler gruppaktiviteter från Aktiv Skärgård

fråga vår bokningsavdelning

Morgonlöpning prova på Swimrun
För elva år sedan uppfanns Swimrun på Utö. Ett vad, efter ett par öl, en sen kväll på Seglarbaren har
idag blivit en helt ny sport. Utöbrorsorna Mats och Jesper var med i de ursprungliga fyra och tävlar
fortfarande. Följ med ut dem på en guidad morgonlöpning längs de stigar och klippor och genom den
hembyggd som var och är inspirationen till det hela. Vi erbjuder en vacker start på dagen. Mer
njutning än puls.
Tidsåtgång:
Pris:

ca 1 timme
200 kronor per person, min 1000 kronor

Multisport
En fartfylld aktivitet där var och en får utmana sig själva och i mindre grupper ska lösa en
multisportbana där paddling, cykling och orientering är grenarna man tillsammans ska klara av.
Tidsåtgång: 2-3 timmar
Pris:
1230 kronor/ person
Antal:
Minimum 10 personer
Vi anlitar Human Link Sports för aktiviteten.
Position okänd
Nyckeln till framgång är kommunikation. Det gäller att alla i laget är duktiga på att både ge och ta
information. Högt tempo i all ära men det lag som planerar och kommunicerar bäst brukar oftast
vinna. Gruppen delas in i lag om 4-6 personer. Varje lag får utse varsin lagkapten vars uppgift är att
styra laget till olika platser via en com-radio. Till sin hjälp får varje lagkapten varsin karta och bilder.
Tidsåtgång: 1 timme
Pris:
2500 kronor + 295kronor/person
Antal:
Minimiantal 6 personer.
Vi anlitar Öppet Hav för aktiviteten.

Före och efter middagen
Vedeldat badkar samt bastu med relaxutrymme
Njut av ett riktigt varmt bad i frisk skärgårdsluft med utsikt över Mysingen. Det stora vedeldade karet
som rymmer ca 7 personer, med totalt tre tunnor kan man samtidigt bada ca 20 personer. Fräsch
bastu för ca 15 personer och omklädning (unisex) finns i anslutning. Hela anläggningen ligger precis
vid havet, perfekt för ett svalkande dopp!
Tidsåtgång: 2 tim
Pris:
2500:-/tunna + 100 kr/ person
Minimidebitering: 10 personer
Vid bokning av endast bastu; pris 200:-/pers
Vi anlitar Aktiv Skärgård för aktiviteten.

för två timmar. Efter kl 2h tillkommer 2000:-

Dryckesprovning
Hos oss kan du prova ett antal spännande drycker. Vi arrangerar provningar eller kurser med vin,
rom eller snapsar, samt även provningar av drycker i kombination med mat.
Eller varför inte en drinkblandarskola där du själv skakar shakern…
Är du intresserad så be oss om ett förslag för din grupp.
Tidsåtgång:
Pris:
Antal:

ca 1 timmar
från 315:-/person
6- 40 personer

Tryffelprovning
En spännande föreläsning om tryfflarnas värld. Från en av Sveriges kunnigaste personer inom tryfflar
får vi höra och se bilder av olika tryffelsorter, hur tryffelletning går till med fram och avigsidor, om
odlingar, prisklasser, hundarna, växtplatser och mycket annat.
Tidsåtgång: ca 1 timmar, gärna i samband med middag
Pris:
Föreläsning ca 5700:-, tillkommer tryfflar ca 85:-/person
Antal:
6- 60 personer
Föreläsare Annika Karlsson, Maltezia
Matlagning
Laga er egen middag under en rolig och lärorik kväll i gott sällskap med våra kockar. Eller varför inte
baka tillsammans med Utös egen landslagsbagare? Oavsett vilket bjuder våra aktiviteter kring
matlagning och bak på en smakrik och trevlig upplevelse, kryddat med ett och annat hemligt tips från
köksmästaren! Aktiviteten skräddarsys för just din grupp, beroende på hur många ni är och vilka
råvaror som är i säsong.
Säsong: Matlagning eller bakning i grupp anordnas feb-april, samt okt-nov.
Tidsåtgång: ca 2-3 timmar
Pris: enligt offert
Antal: 6-30 personer
Kockarnas 5-kamp
Tävling där ni får prova era kökskunskaper. Ni ställs inför utmaningar liknande tv-succén
”Kockarnas Kamp”. På tid skall det benas ur kyckling, hacka lök och vem gör egentligen en
majonnäs snabbast? Mät era dryckeskunskaper och smaklökar i en blindprovning på öl och vin. Innan
kampen börjar så får alla ett Utö värdshus förkläde att ta med hem samt att deltagarna blir
instruerade av våra kockar i de olika delmomenten.
Tidsåtgång:
ca 2-3 timmar
Pris:
495 kronor/person inkl. Förkläde, Två serveringar dryck med eller utan alkohol.
Minimidebitering 5 personer
Lämplig storlek på grupp 5-40 personer

Pubspelet
En flerkamp bestående av olika traditionella engelska pubspel. Kombinera gärna med Bakfickan, se
nedan.
Tidsåtgång: 1,5 timme
Pris:
3000 kronor + 295kronor/person
Antal:
Minimiantal 6 personer.
Vi anlitar Öppet Hav för aktiviteten.
Bakfickan
Vår nattklubb och södra skärgårdens populäraste vattenhål, har sina egna historier. Bar och musik i
det gamla sädesmagasinet där stämningen sitter i väggarna. Abonnera en egen bar eller festlokal efter
middagen eller barhäng efter konferensen. Vi kan även hjälpa till med DJ eller trubadur.
Lämpligt för 40-200 personer. För DJ eller trubadur begär offert
Tidsåtgång:
Pris:

som längst till kl 03,00
4000:- till 01,00, därefter 800:-/timme fram till kl 03,00

Kort paus i konferensen
Utö Guidning – ”Tillbaka till Dåtiden”
Charlotte Schröder, Utö-original och dotter till Kar De Mumma, tar er med på en guidad tur runt
gruvorna och Gruvbyn och berättar på sitt oefterhärmliga och målande vis om Utös spännande
historia. För Er som önskar kvällsaktivitet kan guidningen genomföras som ett föredrag innan
middagen.
Tidsåtgång:
Pris:

ca 1,5 timme
1100 kronor

Utös guide i din telefon!
Ladda hem Utö Guiden till din Iphone. Gruvturen, Lurgatan och Cykelturen både med tal och bilder

Skärgårdsmorgon
Var annars kan man börja morgonen i en roddbåt och plocka upp ett par nät. Vi erbjuder er att följa
med ut på morgontur där vi vittjar näten på fisk, abborre, sik eller kanske en öring om det är säsong.
Följ med i båtar om max 4 personer, vi har lagt ut näten på kvällen innan några hundra meter från
land och i aktiviteten ingår utrustning, flytväst, våra guider och så klart en kaffetermos. Vi rensar
näten tillsammans, och om fiskelyckan varit god så kan det bli färsk fisk till lunch…
Tidsåtgång:
Pris:
Antal:

ca 1,5 timme, start senast 07.30
650 kronor/person
För grupper om minst 5 personer och max 12 personer.

ÖTILLÖ – världens hårdaste endagarstävling
Michael Lemmel, Tävlingsledare för ÖTILLÖ berättar med stöd av tävlingsbilder om utvecklingen av
Swimrun. 2006 var det 11 startande lag varav 2 lag gick i mål. 2014 var det 650 lag som ansökte om
120 platser. ÖTILLÖ har nu VM status i Swimrun. ÖTILLÖ arrangerar kvaltävlingar i Sverige och
utomlands och sporten Swimrun som härstammar från Utö och ÖTILLÖ spås en lysande framtid.
Varför växer dessa fenomen så mycket? Hur använder man ny teknik och sociala medier för att lyckas
nå ut och få mytomspunnen status i hela världen? Vad krävs för att deltaga? Hur överför man samma
tänk till företagande och vad har det för konsekvenser?
Micke talar om värderingar såsom: målmedvetenhet, uthållighet, samarbete, innovation, vilja
Tidsåtgång:
Pris:

ca 1,5 timme
15 000 kronor

Segway
Vill du prova på en rolig och annorlunda aktivitet. En Segway påminner inte om något du kört
tidigare, passar alla både ung och gammal. Instruktörer visar hur du ska hantera cykeln och sedan är
det bara att utmana kollegorna i en stafett eller öva teknik i bana. Skrattgaranti.
Tidsåtgång: ca 1-2 timmar
Pris:
290 kronor/person. Minimidebitering 10 personer
Lämplig storlek på grupp 10-40 personer
Vi anlitar Aktiv Skärgård för aktiviteten
Minigolf
Vad passar bättre för att lätta upp stämningen och sträcka lite på sig efter mötet, än
semesterklassikern minigolf. Utös 12 hålsbana ligger vid Seglarbaren, och kan kombineras med en öl
eller kaffe på verandan. Utmana varandra i lag eller utse en konferensmästare i minigolf.
Tidsåtgång:
Pris:

ca 1-2 timmar
1000:- för två timmar. Ingår bana, bollar, klubbor samt poängblock.

Presenter och souvenirer
Vill ni ge en gåva till konferensens deltagare som minne av Utö, behöver ni ett pris i en intern tävling
eller kanske passa på att fira en medarbetare. Vi kan hjälpa er att ta fram passande gåvor och
souvenirer. Be oss om en offert på tex
Utöbrödet från Utö Bakgården, den klassiska limpan med smak av anis och fänkål. Från 40:-/st
Utömössa med årets tryck. Från 195:-/st
Vackra fotoböcker med Skärgårdstema från 295:- /st
Värdshusets egen julsenap från 45:-/st
Vi behöver er beställning senast 10 dgr före ankomst. Med reservation för slut på lager.
Alla priser ovan inkl moms.

