
Konferens
med extra allt

Cykla, presentera, 
teambuilda, fårvalla, 

ät utsökt, paddla, 
whiskyprova, relaxa 
& sov gott - det är 

en bråkdel av vad en 
konferens på

Högbo Brukshotell 
kan fyllas med.

https://www.hogbobrukshotell.se/


Mountainbike
En rolig aktivitet som passar både 
nybörjare och vana cyklister. Upplev 
Högbos fina omgivningar från 
cykelsadeln, ett skönt avbrott efter 
en dags intensiva möten. Här kan du 
välja att cykla med guide eller vässa 
din cykelteknik tillsammans med en 
kunnig instruktör.

Cykling med instruktör
Tid: 90 min
Antal: minst 6 pers
Pris: 380 kr /pers.

Cykelhyra & hjälm
Framdämpad 3 h 276 kr /pers.
Heldämpad 3 h 320 kr /pers.

Paddling
Paddla ut genom lummig grönska. 
På bruket och i närliggande sjöar 
har du tillgång till 70 km kanotled 
i vacker miljö. Vi har olika typer av 
kanoter och kajaker att erbjuda. 
Fråga oss om pris på dessa.

Hyra av 2-mannakanot 4 h
Pris: 240 kr/kanot

Turer med guide
Vi erbjuder guide till följande 
aktiviteter: paddling, löpning, MTB, 
skogsvandring, SUP, längdskidor, 
långfärdsskridskor. Er guide hjälper 
till med allt från att orientera 
gruppen genom terrängen till att fixa 
fika eller  matlagning.

Antal: max 15 pers.
Pris: 850 kr/h
Hyra av utrustning tillkommer
Är ni fler än 15 pers. vänligen begär 
offert

Skidteknikträning
Våra instruktörer hjälper er att 
förbättra skidtekniken i klassisk 
skidåkning. Ni går igenom både 
stakning och diagonal åkning. 
Passar alla, från nybörjare till 
elitmotionärer. Lektionen anpassas 
efter deltagarnas förmåga. Vi har en 
instruktör för upp till 5-10 pers. Vid 
större grupper har vi fler instruktörer. 
Vid lektion rekommenderas vallade 
skidor.

Instruktör & teknikträning
Tid: 90 min
Antal: 6-20 pers.
Pris: 380 kr/pers.
Är ni färre/fler vänligen begär offert

Skidhyra Högbo
Vallningsskidor hyra 2 h
Pris: 280 kr/pers.

Pay & Ski pass
Pay & Ski pass heldag 190 kr/pers.
Pay & Ski pass 2 h 95 kr/pers.

Skidåkning

Alla priser är exklusive moms.
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Made in högbo
Storytelling
Ta del av fantastiska Made in Högbo. 
Närproduktion när den är som bäst. 
Från ax till limpa, från frö till tallrik. 
Stefan är köksmästaren som blev 
restaurangchef och nu helst bara 
vill kallas krögare. För ett antal år 
sedan växte en vision fram om att 
börja odla grönsaker och föda upp 
djur här på bruket, att ysta egen ost 
och baka bröd. Ett självförsörjande 
brukssamhälle precis som förr i 
tiden. En dröm som idag har blivit 
verklighet. Välkommen att följa med 
oss på resan, när Stefan berättar om 
Made in Högbo.

Tid: ca 60 min
Antal gäster: 2-100
Pris: 2 500 kr

Hör, andas, njut
Först berättas om Made in Högbo 
och sedan går vi ut på en guidad tur 
där vi, beroende på säsong, hälsar 
på hos djuren, besöker frilanden, 
växthusen, ysteriet, charkuteriet 
med mera. 

Antal: 2-50 pers.
Pris: 4 000 kr

Ostprovning
Här får ni en djupdykning i Högbo-
ostarnas förlovade land. Ni får höra 
från start om våra råvaror, ysteriet, 
våra olika ostsorter och sen ”final” 
där deltagarna får välja fyra ostar var 
med tillhörande bröd av något slag. 
Lämpliga goda drycker serveras till 
ostarna enligt ordinarie prislista.

Tid: 30 min
Antal: Minst 20 pers.
Pris: 175 kr/pers.

Bubbel & babbel
Stoppa ner fossingarna i ett skönt 
fotbad, följt av en uppfriskande 
fotskrubb och massage av 
fötter och en lättare axel/nack-
massage. Allt avnjuts i ett rum med 
stjärnhimmel, levande ljus och 
skön bakgrundsmusik samt ett glas 
bubbel – med eller utan alkohol 
såklart.

Tid: 60 min
Antal: 4-20 pers.
Pris: 795 kr/pers.

Mackmyra whisky
Whiskyprovning med Mackmyra 
whisky på hotellet. Vi erbjuder 
provningar med 6, 4 eller 2 sorter 
av Mackmyras fina single malt 
whisky. Under provningen får ni 
lära er om tillverkningen och hur 
deras små 30-litersfat påverkar 
mognad och smak. Det går även att 
få guidade turer av destilleriet och 
det väldoftande lagret i Mackmyra 
Whiskyby, beläget strax utanför 
Gävle. Ni kan även ha ert eget 
”Whisky-rum” på hotellet, då minglar 
ni runt och samtidigt provar på olika 
whiskysorter.

Begär offert
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https://www.hogbobrukshotell.se/


Vedeldade badtunnor
Njut av värmen och den friska luften. 
Komplettera med bastu och en 
grillmiddag så lovar vi en minnesvärd 
kväll. Badtunnorna placeras vid sjön 
och beroende på årstid kan ni varva 
bad i tunnor med svalkande bad i 
sjön. Antalet badtunnor anpassas 
efter gruppens storlek.

Begär offert

Adventure race
Gruppen delas in i lag, minst 2 
deltagare per lag. Sedan utmanar 
ni varandra i kanot, SUP, MTB och 
trailrunning. Lättare orientering 
kommer ingå som ett delmoment. 
Varje lag ska under 2 timmars 
tävlande hålla ihop laget och det 
kommer även att finnas uppgifter 
längs med banan som ska lösas 
tillsammans. Det vinnande laget 
är de som passerar mållinjen först 
och även lyckats lösa de extra 
uppgifterna längs banan!

Pris: fr. 800 kr/pers.
Aktiviteten kräver olika upplägg 
beroende på säsong, väder och 
gruppens storlek. Be om offert för 
att få till den bästa lösningen för 
just er grupp.

Prova på smide
I smedjan på Högbo Bruk har många 
hammarslag format det glödande 
järnet genom åren. Tillsammans med 
vår egen Smé Johan får ni tillverka 
ett eget konstverk, kapsylöppnare,
smycke, smörkniv eller något annat.

Antal: 4-35 pers.
Pris: 
1 grupp 3 500 kr
2 grupper 7 000 kr
3 grupper 10 500 kr
4 grupper 14 000 kr
1 grupp består av 1–8 pers.

Prova på glasblåsning
Intill den forsande dammen 
ligger den mäktiga glashyttan. 
Den stoltserar i Högbo Bruks 
äldsta byggnad från 1666. Med 
samma metoder och verktyg som 
användes för århundraden sedan får 
deltagarna prova glasblåsning och 
tillverka ett glas!

Tid: 90 min
Antal: 4-16 pers. 
Pris: Dricksglas 400 kr/pers.
Pris: Skål 560 kr/pers.

Fårvallning
En perfekt övning för de som redan 
gjort allt och som gillar utmaningar. 
Gruppen får efter lite riktlinjer och 
historia bakom fårvallning ge sig på 
denna uppgift som grupp. Det delas 
ut utmaningar i hagen och gruppen 
måste verkligen samspela för att få 
det att funka.

Tid: 90 min
Antal: Max 15 pers. / grupp
Pris: 650 kr/pers.
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Yoga
Bli starka och energifyllda 
tillsammans. Den enda utrustning 
ni behöver är mjuka, sköna kläder. 
Lokal, yogamattor, filtar och en 
härlig stämning ingår.

Tid: 60 min
Pris: 1 800 kr

Morgonyoga 
På ett lugnt och behagligt sätt 
väcker du kroppen. De mjuka 
rörelserna passar de flesta och 
tillsammans med andningen, stärker 
du både kropp och själ. Denna 
yogaform lämpar sig mycket väl att 
också utöva under dagen eller på 
kvällen.

Poweryoga
Här får du svettas! Detta är en 
fysisk, dynamisk yogaform med 
fokus på styrka, rörlighet, balans 
och uthållighet i samklang med 
andningen. Du utmanar dig själv 
efter dina förutsättningar och passet 
avslutas med en stunds guidad 
avslappning.

Yinyoga
En lugn och meditativ yogaform 
som passar de flesta. Fokus ligger 
på andningen och mjuk stretch där 
varje position hålls i 3 – 5 minuter. 
Man observerar tankar och känslor 
samtidigt som man slappnar av i hela 
kroppen.

Träning & rörelse
Gruppträning
En aktivitet för glädjeendorfinerna! 
En rolig och utmanande träning 
som utformas efter dina önskemål 
och kan ha olika fokusområden som 
styrka, kondition och uthållighet, 
eller du kanske helt vill lägga fokus 
på samarbetet i gruppen? Passet 
läggs upp så att både den som är 
nybörjare och den mer erfarna kan 
vara med i samma pass. Svett-
garanti utlovas.

Exempel på pass:
• Tabata (intervallstyrketräning)
• Cirkelträning i utegymmet
• Konditionsträning (löpning)
• Dans (Zumba)

Rörelseträning
Du kanske har tänkt nån gång att 
du känner dig stel? Du känner 
att ryggen ömmar, axlarna sitter 
inte riktigt där dom borde? Då är 
den här aktiviteten perfekt för din 
konferensgrupp. Vi sträcker ut och 
stretchar hela kroppen och du får 
handfasta tips på vad du kan göra 
i vardagen för att få en rörligare & 
starkare kropp. Vi jobbar även med 
andningen och lär oss skillnad på 
spänd och avslappnad.

Antal: 6-40 pers.
Pris:
1800 kr 60 min
1500 kr 30 min

Bensträckare
Bensträckaren är en enklare 
rörlighetsträning. Genom olika 
övningar aktiverar vi gruppen. 
När man sitter en längre tid är det 
skönt att sträcka ut musklerna 
och få en ökad cirkulation i 
kroppen. Den här aktiviteten ökar 
garanterat stämningen i gruppen. 
Detta kan göras med eller utan 
musik, det bestämmer ni själva i er 
konferenslokal.

Tid: 15 min
Antal: Minst 6 pers.
Pris: 1 500 kr

Rörelse & promenad
Vi tar på oss träningsskorna och 
traskar runt sjön i Högbos fina 
natur. På vägen gör vi olika stopp 
där vi jobbar med vår rörlighet och 
handfasta tips på hur du förbättrar 
din rörlighet blandat med skratt och 
positiv energi.

Tid: 60 min
Antal: 4-40 pers.
Pris: 1800 kr
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Föreläsningar
Tillsammans med Sukiro Network 
erbjuder vi ett brett utbud av fysiska 
och digitala föreläsningar och 
workshops.

Föreläsning/utbildning
Inspirations- och kunskapsgivande
föreläsning/utbildning. Inkluderar 
nulägesanalys för behovsanpassat 
upplägg av föreläsningen.

Pris: fr. 14.995 kr

Mötes-/processeldning
& workshops
För ökad delaktighet och framdrift 
processleds ni genom workshops 
så att chefer och medarbetare 
kan fokusera på att vara just det - 
närvarande chefer och medarbetare. 
Inkluderar nulägesanalys för 
behovsanpassat upplägg av 
processledningen.

Pris: fr. 7000 kr

Skräddarsytt paket
Ett mycket uppskattat och unikt 
upplägg för just era behov. Få 
en skräddarsydd långsiktig 
handlingsplan fylld med aktiviteter 
som sätter organisationens och 
medarbetarnas utveckling högt på 
agendan.

Begär offert

Kost & träning 60 min
Inspirerande och kunskapsgivande 
föreläsning om kost och träning av 
en proffessionell legitimiterad PT 
Camilla Knief.

Pris: 8000 kr

Brukskampen
Högbo Bruk  har en historia som 
började redan på 1600-talet, då 
bruket var ett centrum för järn- 
och ståltillverkning i Sverige. 
Brukskampen bygger på personer, 
platser och anekdoter från denna 
svunna tid i brukets historia.

Tid: ca 90 min
Antal: Minst 4 pers.
Pris: 450kr/pers.

Musquetkulan
Laget får trälister i olika längder 
samt en metallkula. Sedan gäller 
det att ta sig från punkt A till B med 
kulan i rörelse.

Vandringen från Ryssland 
Med långa skidor av träplankor ska 
laget tillsammans ta sig runt en bana 
tillsammans. Alla ska vara delaktiga 
och det kräver att laget samarbetar.

Hiertas båge
Laget får ett antal pilar som fördelas 
och sedan gäller att ta så mycket 
poäng som möjligt.

Flottaren
Paddla kanot runt en bana och tävla 
flera lag samtidigt. Här gäller det att 
paddla rakt och få till torra växlingar.

Bessemerblåsningen
Laget ska bygga ett så högt torn 
som möjligt av träbitar. Högst torn 
vinner.

Lös det!
Denna enklare aktivitet lämpar sig 
för företagsgruppen med ett tajt 
schema, men som vill bryta av med 
ngt enklare innan man gasar vidare i 
mötet. Knep och knåp blandas med 
gruppövningar av olika slag.

Tid: ca 60 min
Antal: Minst 4 pers.
Pris: 350 kr/pers.

Teambuilding
Gnugga ihop gänget, skapa 
kittet mellan deltagarna som i 
förlängningen ger goda affärer. Det 
handlar om olika roliga, kluriga, 
aktiviteter som svetsar samman 
gruppen lite extra.

Tid: ca 2 h
Antal: Min. 4 pers.
Pris: 500 kr/pers.

Alla priser är exklusive moms.
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Underhållning
Final, fiesta, partytajm! Vi ordnar all 
slags underhållning och skräddarsyr 
efter dina önskemål. Musikquiz, 
spela djembetrummor, DJ you name 
it, we fix! Fråga oss! 

Exempel på underhållning:

Musikquiz
En musiker/trubadur kommer 
och kör en proffsig musikquiz 
för gruppen. Aktiviteten är 
absolut lämplig som samlande 
stämningshöjare före middagen. 
Boka gärna ett glas mousserande 
eller annan dryck under aktiviteten. 
Priser till det vinnande laget finns att 
köpa i vår Made in Högbo-butik eller 
lobbykiosk.

Tid: 45 min
Pris: 6 000 kr
Pris: 8 000 kr för att njuta av 45 
min livemusik efter quizet 

Så ska det låta
Precis som på tv. Alla låtar är 
på svenska från 60-talets hits 
till dagens schlager. Perfekt 
stämningssättare innan middagen.

Antal: Max 100 pers.
Pris: 11 000 kr

DJ 
Självklart går det att boka DJ 
som spelar musik före, under och 
framförallt efter middagen. Disco, 
tryckare, rave, hiphop, du väljer själv 
tema och moves.

Vi lovar att göra allt 
vi kan för att fixa det 
oavsett om det handlar 
om teknik, färg på stolar 
eller en föreläsare från Inre 
Mongoliet.

Vad är dina 
drömmar & 
förväntningar?
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Välkommen till möjligheternas Högbo! 

Hotellrum: 114  Bäddar: 228  Mötesrum: 15
Kapacitet konferens & restaurang: 200

         

info@hogbobrukshotell.se
026-24 52 00

hogbobrukshotell.se

Högbo Brukshotell
HogboBrukshotell
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