
Låt oss ta hand om dina aktiviteter och event. Här finns några färdiga förslag – packat
och klart! – luta dig tillbaka och häng med. Hittar du inget som passar skräddarsyr vi 
givetvis ett eget upplägg till dig. 
FAKTA: Rimforsa Strand ligger vackert precis vid sjön Åsunden, 40 min från Linköping. 
Paketet innehåller transport (räknat på en radie om 5 mil från Rimforsa), aktivitet, mat
och kaffe/te. Vill ni förlänga er vistelse har vi 42 hotellrum med 71 bäddar. 

Vid ankomsten till Rimforsa Strand vän-
tar ActiPro:s Kreativa Uppdraget, ett in-
teraktivt spel i tiden! Fota, samla, ring och
klura. Spelet är en fartfylld poängjakt där
gruppen är indelad i lag och ska lösa
många olika uppdrag, alla värda olika
poäng. Lagen får varsin mobiltelefon och
spelar med hjälp av den samtidigt som de
använder Rimforsas omgivningar för att
lösa många av uppgifterna. Det går all-
deles utmärkt att lägga in specifika frågor
om företaget. 
När aktiviteten är avslutad, efter ca 1,5 – 2

timmar är det dags för vår uppskattade
grillbuffé med en läcker dessert som av-
slutning. 
PRIS: 20 - 30 personer 1 005 kr / person 

31 - 40 personer 940 kr / person
41 – 50 personer 905 kr / person

I PRISET INGÅR: buss t&r, aktivitet med 
lättare förtäring i en paus, grillbuffé med
dessert och kaffe/te
Vi tar gärna emot grupper under 20 per-
soner och över 50 personer – kontakta oss
för prisuppgift

FÖRETAGS- & KUNDEVENEMANG PÅ

– DEN BÄSTA PLATSEN FÖR DINA FÖRETAGS MÖTEN

SOMMARGRILL 

595 KR!

KREATIVITET & GLÄDJE
VÅR SOMMARGRILLBUFFÉ innehåller 
läckerheter som tjocka revben ”bbq
style”, flankstek från Ydre kött,
ostgrillare från Eklunds chark, Gös
från Åsunden mm och som avslut-
ning en vitchoklad- & limemousse
med marinerade bär. 
Vill ni ha en 2- eller 3-rätters meny
ordnar vi givetvis det.

I priset ingår busstransport, drink
vid ankomst och grillbuffé med des-
sert samt kaffe/te 
PRIS: 595 kr / person, 
Min antal 15 personer



VÄLKOMMEN.

DU ÄR 
VÄNTAD!

Fredrika Bremers Allé 2  590 46 Rimforsa
Telefon 0494-792 90  Fax 0494-212 51  
E-post info@rimforsastrand.se
www.rimforsastrand.se

facebook.com/RimforsaStrand

Rimforsa Strand ligger precis vid sjön
Åsunden och vad passar då bättre än en
alldeles egen flottregatta! Med många
skratt tar Naturguiden med er på ett 
annorlunda vattenuppdrag, där samar-
bete står högst på listan. Att bygga en
flotte är en teknik i sig – att ta sig över en
sjö torrskodd är en annan. Välj mellan två
alternativ, ett adrenalinpumpande flott-
race och ett lugnare ”korsa sjön”. 

Efter aktiviteten som varar i ca 1-2 timmar,
är det skönt att ta sig en värmande bastu
innan ni avnjuter den goda grillbuffén.
PRIS: 15 - 22 personer 1 075 kr / person

22 – 30 personer 990 kr / person

Vi tar gärna emot grupper under 15 perso-
ner och över 30 personer – kontakta oss
för prisuppgift. Är ni över 30 personer blir
det trångt i Strandbastun…

BÅTTUR PÅ KINDA KANAL

FLOTTREGATTASTRANDBASTU

VÅR VACKRA STRANDBASTU ligger som
namnet säger vid stranden och har
bryggdäck ut över sjön.
Här finns två bastuavdelningar och
en relax med braskamin. Max antal
30 personer.
Vi erbjuder flera olika bastupaket
med pris från 100-400 kr.
Ring oss så berättar vi mer.

PORTO
BETALT

Vill ni ha en något lugnare aktivitet 
rekommenderar vi en båttur på vackra
Kinda Kanal. Bussen tar er till Brokinds
Sluss där ni går ombord på M/S Birgit
Sparre. Under ca 1 – 1,5 timme njuter ni
av Kindas vackra natur men även av för-
drink och förrättsplock. När ni kommer
till Rimforsa Strands brygga väntar 
antingen en varmrätt eller vår goda grill-
buffé beroende på vad ni bokat.  

Innan bussen tar er hemåt avnjuts kaffe/-
te och en liten dessert. 
M/S Birgit Sparre tar 45 passagerare. 
PRIS: 15 - 25 personer 995 kr / person

26 - 35 personer 860 kr / person
36 – 45 personer 760 kr / person

Vi tar gärna emot grupper under 15 perso-
ner och över 30 personer – kontakta oss
för prisuppgift. 


