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Konferens på Tylösand 

  

Hotel Tylösand ägs sedan 1995 av Per Gessle och Björn Nordstrand, som sedan dess har skapat ett av 
västkustens mest unika upplevelsecenter där modernt hotellboende kompletteras med ett flertal 
innovativa och högklassiga restauranger, ett branschledande spa, konferensanläggning, Sveriges 
största konstgalleri med inriktning på modern fotokonst och ett pulserande nöjesliv. Allt med den 
vidsträckta Tylösandsstranden precis utanför. 

Förslag på upplägg: 

Dag 1 
13.00 Ankomst till Tylösand, Halmstad 
13.00 Lunchbuffé med säsongens sallader, soppa, paj, varmrätt, mineralvatten och kaffe/the. 
14.00 Incheckning på rummen 
18.30 2-rätters middag serveras 
20.00 Nattklubben Leifs är öppet alla kvällar med musik och dans. Finns även andra barer i     
   hotellet som spelar lite lugnare musik. 

Dag 2 

08.00 Frukost på restaurang Tylöhus 
10.00 Konferens 
12.30 Lunchbuffé med säsongens sallader, soppa, paj, varmrätt, mineralvatten och kaffe/the. 
13.30  Konferensen fortsätter 
15.00 Konferensen avslutas med eftermiddagsfika 
15.30-17.30 ca Teamaktivitet 
19.00 2-rätters middag serveras  
20.00 Nattklubben Leifs är öppet alla kvällar med musik och dans. Finns även andra barer i     
  hotellet som spelar lite lugnare musik. 

Dag 3 
08.00 Frukost på restaurang Tylöhus 
10.00 Utcheckning från hotellet 
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Pris per person (enligt ovan förslag): 4200 kr, exkl. moms 
 
I priset ingår:  

 Logi del i dubbelrum standard (2 nätter) 
 Frukost  
 1 kaffebuffé  
 3 st lunchbuffé (varav en på vägen) 
 2 st 2-rättersmiddagar 
 Konferenslokal 1 dag 
 Entré till The Spa 

 

Tillval: 

- Deluxerum dubbel: +350 kr/person 
- Deluxerum enkel: +700 kr/person 
- Extra kaffebuffé: + 70 kr per person 
- 3-rätters middag (istället för 2-rätters): + 85 kr/person/måltid 
- Designlokal istället för standardlokal konferens: + 1000 kr 
- Grupprum: Standard + 995 kr/rum/dag, design: + 1900 kr/rum/dag 
- Aktiviteter: Se nedan 
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AKTIVITETER 

The Spa  
Koppla av, njut, vila, sola på spaterrasserna eller delta i våra schemalagda aktiviteter såsom 
yoga, spinning, aqua, core, zumba etc. Vi kan även erbjuda fitnessaktiviteter exklusivt för Er 
grupp eller varför inte förhöja vistelsen och prova någon av våra härliga behandlingar. 

Konstupplevelse  
Hotel Tylösand är Sveriges största galleri. Mer än 400 verk av internationellt kända konstnärer 
pryder hotellets olika miljöer. En guidad konstvandring på hotellet är ett mycket uppskattat inslag 
under konferensen. Kontakta oss så berättar vi mer. 

   

DIGITALA AKTIVITETER 

CODE BREAK/Green hat People 
Code Break är en fartfylld aktivitet där ni får jobba i lag och använda er samarbetsförmåga 
under tidspress. Allas ögon behövs för att klara av att hitta så många koder som möjligt. Ni har 
bilder på olika platser, hitta platsen och den specifika koden. Klockan tickar, ni har 45 minuter på 
er att hitta så många som möjligt! 

Pris: 350 kr/pers exkl. moms Tidsåtgång ca 45 minuter, inomhus eller utomhus 
Minsta antal för aktiviteten 12 personer, minidebitering 8000 kr exkl moms 

Deadline/Green hat People 
Deadline är ett utmanande logistiskt pussel som ger nyttiga lärdomar om stresshantering, på ett 
roligt sätt. Du och de andra i ditt lag ska under tidspress hjälpa ett textilföretag att planera 
produktion, frakt och tillverkning av kläder. Tickande klockor, desinformation, löpande 
parallelluppdrag mm används för att skapa hinder och tvinga lagen att anpassa sig efter nya 
förutsättningar och hitta nya lösningar. 

Pris: 640 kr/pers exkl. moms Tidsåtgång ca 90 minuter, inomhus 
Minsta antal för aktiviteten 6 personer, minidebitering 12 000 kr exkl moms 

Dinner Game/Green hat People 
Dinner Game är en kul, interaktiv quiz som oftast genomförs i anslutning till mingel och middagar. 
Varje grupp får en surfplatta och ni tävlar i att svara rätt på så många frågor som möjligt. 
Frågeställningarna är framtagna för att skapa diskussion och skratt och deltagarna prövas i att ta 
väl avvägda beslut på roliga frågor med varierande svårighetsgrad. Aktiviteten kan delas upp i 
olika ”heat”, exempelvis ett under fördrinken och ett efter förrätten. 

Pris: 300 kr/pers exkl. moms Tidsåtgång 2x15 minuter 
Minsta antal för aktiviteten 10 personer, minidebitering 8000 kr exkl moms 
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TEAMBUILDING 

1. Need4Speed/Poängjakt på Tylösand 

Need4Speed är en tävling och ett äventyr som tar dig ut i omgivningarna runt Hotel Tylösand. Med 
hjälp av iPads navigerar lagen sig fram till angivna platser. När laget befinner sig i rätt zon ställs de 
inför en utmaning eller fråga. Aktiviteten innehåller även tidsbegränsade uppdrag och penalty-
zones, som ger poängavdrag. Utmaningarna är garanterat Googlefria - det krävs genuint 
samarbete för att komma fram till lösningarna. Frågorna kan anpassas efter platsen, konferensens 
tema eller annan företagsspecifik information. Ju svårare uppgift eller ju mer otillgänglig plats, 
desto högre poäng. 
 
Antal personer: 10-900 
Tidsåtgång 1-2h, plats utomhus 
Pris: 350 kr/pers, exkl moms, minimidebitering 10.000 kr exkl moms 
 
2. The Geo Challenge 

Strategisk skattjakt som kräver samarbete. Den här aktiviteten är inspirerad av Geocaching, 
världens största och ständigt pågående ”skattjakt”. Varje lag ska med hjälp av en iPad med givna 
koordinater ta sig till förutbestämda platser. Väl på plats ställs lagen inför ytterligare en utmaning; 
att lista ut var den dolda och väl maskerade behållaren finns. Den här aktiviteten kräver inte bara 
samarbete utan också gemensam strategi. 
 
Antal personer: 8-500 personer 
Pris: 380 kr/pers exkl. moms, minimidebitering 12.000 kr exkl moms 
Tidsåtgång: 1-2h, plats utomhus 
 
3. The Photo Challenge 

Det här är en lättsam och underhållande lagtävling, där det gäller att ta så många spektakulära 
foton som möjligt enligt givna uppdrag. En iPad-app ger uppdragen, samlar bilderna från iPad-
kameran och håller reda på poängställningen. Photo Challenge är underhållande, lockar till 
många skratt och ger samtidigt en fin upplevelse av Hotel Tylösand och dess omgivningar. 
 
Antal deltagare: Från 8 personer 
Tidsåtgång: 1-2,5h (valfritt) plats inomhus och/eller utomhus 
Pris: 300 kr/pers exkl. moms, minimidebitering 10 000 kr exkl moms 
 
4. Vart är vi på väg? 

Ta med fredagsmyset till konferensen! Den här aktiviteten är inspirerad av Sveriges populäraste 
fredagsnöje och tar deltagarna ut på resor i Sverige och världen. I ”Vart är vi på väg?” har 
nödbromsen ersatts av en iPad-app, och här får alla lag poäng när de svarar rätt på frågorna. 
Aktiviteten är en utmärkt stämningshöjare till fördrinken och under middagen. 
 
Antal deltagare: 10–400 personer 
Tidsåtgång: 1-2h, 3 set under middagen, plats inomhus 
Pris: 300 kr/pers exkl. moms, minimidebitering 10 000 kr exkl moms 
 
5. The Game 

Klassiska problemlösningar med något för alla. I The Game ska lagen lösa åtta olika utmaningar som t ex gåtor, korsord, matchmaking 
och handgriplig konstruktion. Aktiviteten kräver allt från allmänbildning till problemlösnings- och samarbetsförmåga. Det är en 
engagerande aktivitet som svetsar ihop laget och levererar såväl glada som frustrerade miner.  
 
Antal: 10-750 personer 
Tidsåtgång 1-2h, plats inomhus eller utomhus 
Pris: 380 kr/pers exkl. moms, minimidebitering 14 000 kr exkl moms 
 
6. Da Vinci-gåtan 

Klurig teambuilding i en fiktiv historia. I den här aktiviteten, uppbyggd kring en dramatisk berättelse om Tylösands storhetsdagar, får 
alla i gruppen möjlighet att glänsa. Det är en spännande tävling med varierande utmaningar; här hittar du uppgifter som kräver såväl 
logik och analys som handgripligheter, kvickhet och kreativitet. Få skulle klara de här utmaningarna på egen hand, men i grupp löser 
samtliga dem till slut. Garanterat Google-fri aktivitet. 
 
Antal: 10-750 personer 
Tidsåtgång: 2h, plats inomhus eller utomhus 
Pris: 400 kr/pers exkl. moms, minimidebitering 15 000 kr exkl moms 
 
7. Oswald Awards 

Professionellt filmskapande och äkta filmgala. Med hjälp av rekvisita från kända filmer, digitala videokameror och professionella 
filmredigerare skapar varje lag sin egen tolkning av kända filmklassiker. Bidragen presenteras under kvällens middag, med pompa 
och ståt, av vår egen Billy Kristall. Skratt och glädjetårar utlovas när deltagarnas kreativa arbete belönas på scenen, som bl a pryds 
av två originalstatyer (2,5m) från Kodak Theatre i Los Angeles. 
 
Antal: 25-700 personer 
Tidsåtgång: 3h + 5h (eftermiddag + middagen) plats utomhus och inomhus 
Pris: Från 71.000 för hela gruppen (begär offert) 


