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För relax och
äventyr ett naturparadis
i Småland
Mitt i hjärtat av sjön Åsnen hittar man en plats som förmodligen ligger så nära ett
paradis man kan komma. I det vackra området av skogar, ängar och örika sjöar
ligger Getnö Gård. Getnö är med sina 15 km² land och sjö, den optimala platsen för
konferens, kick off eller ett härligt vikingaäventyr. En oförglömlig naturupplevelse
för alla.

G

etnö har under åren förvandlats till ett paradis för
naturälskare och sportfiskare. I den gamla ladugården
finns reception, gårdsbutik, café, viltrestaurang,
konferenslokal och pub.

En oas för avstressning

- I en tid som vår, då människor stressar, vill vi på Getnö ge folk
naturupplevelser och en chans att koppla av berättar vd, Ingrid E-M

Konferensdeltagarna delas in i
olika grupper och får genomgå en
förvandling till äkta vikingar. Sedan
tävlar man mot varandra och man
får möta olika utmaningar som
specialanpassas.

Olsson. Det sker i olika former. För den som bara vill njuta av den
unika naturen och det rika utomhuslivet är urvalet stort. Getnö har
ett variationsrikt fågel- och djurliv, en unik flora som skyddas av att
man bildat Getnös privata naturvårdsområde. Flera naturreservat
och fågelskyddsområden runt Getnö tryggar den fria naturmiljön
för framtiden.

Långväga gäster och äventyrare

Kurser, utbildning och kick-off har blivit en populär form av
umgänge för teamtraining, avkoppling och
rekreation för företag, institutioner, skolor
och föreningar. Naturligtvis står naturen,
historien och inte minst vikingarna i
centrum vid sådana arrangemang. Sedan
1992 har Ingrid drivit turistverksamheten
på Getnö Gård och hon tar emot alltmer
långväga gäster allt från företag som vill
konferera i lugn och ro, till äventyrslystna
tyskar.
- Just för att vi har anor från
vikingatiden är det mycket roligt att vårt
”Vikingaäventyr” har slagit så väl ut,
berättar Ingrid.

Ett äkta vikingaäventyr

Under spännande och lättsamma former
är detta det perfekta äventyret som
passar alla. Tiden vrids tillbaka till år 812.
Konferensdeltagarna delas in i olika grupper
och får genomgå en förvandling till äkta
vikingar. Sedan tävlar man mot varandra
och man får möta olika utmaningar som
specialanpassas.
- Denna typ av tävlingsform kräver
samarbete och laganda och är idealisk för
företag som vill svetsa samman sin grupp
säger Ingrid.

”Tillsammans med våra anställda bildar vi ett starkt Team Getnö
som har ambitionen att ge alla våra gäster optimal service”
Getnö konf 060218 annons

För de som prioriterar lugn och ro
- Sedan har vi också företag som prioriterar lugn och ro, berättar
Ingrid. Vi har arrangerat flera
stresshanteringskurser och seminarier. Det kan då handla om
natursköna utflykter som kanotturer i månskenet, vandringar på de
vackra strövstigarna, eller bara en enkel
mettävling från en flotte i solskenet. För fiskeintresserade erbjuder
vi aktiviteter som flugfiska med instruktör vid gårdens ”put-ntake” vatten eller göstrolling med fiskeguide, givetvis med välfyllda
picknickkorgar och stärkande kaffe.
- Vi är stolta och glada över att kunna välkomna våra gäster
till Getnö Gård. Tillsammans med våra anställda bilder vi ett starkt
Team Getnö som har ambitionen att ge våra gäster optimal service.
Vi garanterar en upplevelse som samtidigt ger både stimulans och
ro i själen, summerar Ingrid
Lennart Samuelsson
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Kombinera Er konferens med olika aktiviteter
i vår underbara natur. Egen Ö-grupp i sjön Åsnen.
Vikingaäventyr
Teambuilding
Sportfiske
Kanot-/cykelturer
Strövstigar

Grupparrangemang,
service med omtanke
Team Getnö/Välkomna
• Tel. 0477-240 11
• www.getnogard.se

