Walk & Talk
Öka kreativiteten i
arbetsmötet och hitta nya
lösningar
____
Varm glögg och tilltugg
Mat smakar bättre
utomhus!
____

JUL EDITION / CHRISTMAS EDITION / JUL EDITION

En arbetsdag i naturen
med mingel-jultallrik
Snart är det jul igen. För jul blir det, oavsett restriktioner och virus,
oavsett väder och oavsett humör.
Känns det långt borta med ett traditionellt buffé-julbord på restaurang just
nu? Då har vi lösningen! Vi erbjuder värmande glögg med tilltugg, ”walk &
talk” med coaching i den krispiga vinterluften och avslutar med en enklare
jultallrik i ett avslappnat mingel. Som extra guldkant tipsar vi om att titta in i
någon av Kinnekulles härliga medeltidskyrkor för en sång och/eller
musikupplevelse.
Har du andra idéer? Vi skräddarsyr ett program efter dina önskemål. Vill du
hellre avsluta på riktig restaurang så bokar vi det, annars tar vi catering från
någon av våra duktiga matleverantörer här kring berget.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Vilka är vi? Discover Sweden Tours med extranamnet N&N resor Agritours
Sweden har skräddarsytt gruppresor till och från Sverige i drygt 20 år, resor
som kombinerar Nytta med Nöje (N&N). Vår målgrupp är vanligtvis skog- och
lantbruksnäringen men även turistiska gruppresor i Västsverige. Kontoret
finns på vår gård Malma vid foten av Kinnekulle där vi bedriver traditionellt
lantbruk. I Covid-19 tider ställer vi om för att jobba lokalt istället för globalt.
Eva Maria arbetar med resor och på gården, på NyföretagarCentrum och
med coachande företagsutveckling. Katri arbetar med resor, läser till guide
samt leder yoga, core och jympapass på Friskis&Svettis i Lidköping.

Mingel-Jultallrik serveras
under tak, men kanske utan
väggar, i avslappnad
atmosfär
_____

Få insyn i landskapets
betydelse för både
företagande och friluftsliv
____
Besök i någon av bergets
kyrkor kan toppas med
sång och/eller musik
____
Pris från SEK 590* + moms
Då ingår walk & talk enligt
överenskommet program,
en utomhus servering samt
avslutande lättare jultallrik
under tak
*per person, minst 10 betalande,
pristillägg för extra aktiviteter

Välkommen att höra av dig!
Discover Sweden Tours
Fullösa, Malma Gård
533 96 Götene
0511-502 46
info@nnresor.se
www.nnresor.se

Vi är såklart flexibla och byter datum, både vid dåligt väder och sjukdom

