eventcenter
• Fester
• Stor bar & cafe
• Bad & omklædning
• Konferencerum
• Teambuilding
• Polterabend
• Aktiviteter:
   - Segway   
   - Crazy Gokart
   - Skydesimulator
   - Funball
   - Flyball
   + mange flere aktiviteter

Hvordan gør man
Mange har spurgt hvordan det fungere i
Funhall. Det vil vi gerne prøve at forklare her.
For at få den bedste oplevelse i Funhall er
det bedste antal 8 prs. og opefter.
Vi kan tage optil 140 prs. ialt.
Man skal altid booke i forvejen inden man
kommer, gerne på vores onlinebookning.
Her får du flere tider du kan vælge imellem
og der er INGEN online betaling. Du betaler
KUN for det antal I kommer. Booker du til
2 for meget er det helt ok. Dog skal der

meldes tilbage hvis der er bestilt mad, og
der er ændringer i deltager antallet, ellers
ikke. Du er velkommen til at skrive
ændringer i bemærknings feltet til slut hvis
du ønsker pauser eller andet på dagen.
Det er IKKE TILLADT AT MEDBRINGE MAD
OG DRIKKE.
God fornøjelse

1-4 personer
Det er ikke så heldigt antal da vi ikke har
faste åbnings tider.
Man skal derfor booke tid inden man
kommer til minimum 5 prs. MEN!!!!
Er der nogen herude i forvejen er I altid
velkommen til at komme forbi. Ring
gerne inden.
Finder vi alligevel en dag I kommer er
1-4 prs. helt perfekt til flg. aktiviteter:
Segway, Jagt, Funball, Golf, Lounge hygge
& Crazy gokart.

5-10 personer
Dette antal er helt perfekt til
flg. aktiviteter:
Segway, Jagt, Crazy gokart, Funball,
Kørestols rugby, Golf, Promille Hockey,
Lounge hygge, Bumball & Bowtag.

Konfirmation

Pris for dagen m/ forret, hovedret, og
dessert. Vælg 2 af alle Funhalls aktiviteter i
en time pr. aktivitet. Derudover er der Funball
samt andre spil til rådighed til børnene mm.

649 kr.

pr. prs.

inkl. lokale, servering, menu, hjælp til borddækning.
Flere tilvalg er muligt - se hjemmesiden

Andre arrangementer
OL - 8 disipliner

Andejagt, bordtennis,
lerduer, tættest pinden (golf),
bord fodbold,
formel 1, søm & dart
Det tager ca. 4 timer for 5 prs.

fra

499 kr.

TO ‘GO’
•
•
•
•
•
•
•
•

Konfirmationer
Receptioner
Sportsbegivenheder
Byfester
Efterskoler
Gadefester
Fødselsdage
Galla

Endelig weekend

Fredag/lørdag fra kl. 17.00
Ta’ en tur i Funhall i
optil 3 timer og prøv mange
aktiviteter. Halv pris på
hancock fadøl

199 kr.
Mad & drikke

Mange menuer, drikkevarer & drinks
- se mere på funhall.dk

Blå mandag

Fra kl. 11.00 til 17.00
med aktiviteter - inkl. fri
sodavand / sandwich.
Minimum 13 prs.

499 kr.

POLTERABEND
Arranger jeres polterabend i Funhall. Om I er 5 prs. eller 20+
har I her muligheden for at holde hele dagen i Funhall.
Vi har masser af forskellige muligheder for sammensætninger
m.m. Fordele: ALTID godt vejr. Alt foregår indendørs.
Billige barpriser. Spar på transporten ved at have aktiviteter
og spisning på samme sted.
•
•
•
•
•
•
•

Tag strøm på brud/gom
GRATIS for brud/gom*
Grundpakke
Tilvalg til grundpakken
Fest med modpartens gæster
Strip show eller strip fitness
Dildoparty
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Grundpakke

6 timer. Vælg frit 4 aktiviteter.
Fri alm. bar i alle 6 timer (øl, vin
og vand). Div. consol spil og VR,
Formel 1 mm. i loungen samt
sumo og bordtennis.

699 kr.

for voksne
11-16 personer
Dette antal er helt perfekt til flg. aktiviteter:
Segway, Jagt, Funball, Kørestols rugby, Golf,
Promille Hockey, Lounge hygge, Crazy gokart,
Bumball, Bowtag, Flyball (Flyball er for min.
12 prs.)

16 personer eller derover
Alle vores aktiviteter er lavet så man kan være store hold.
Så her kan alle aktiviter vælges. Vores online booking system tager selv
højde for at lægge mere tid til afhængig af jo flere deltagere der er.
Vi skal nok dele jer ind i hold og guide jer rundt ved ankomst.

Læs gæsternes vurdering af funhall
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firma-arrangementer kan laves fuldstændig 
som I vil!
Vi har en uformel stemning og I blir guidet fra start til slut.
Vi tilbyder en bred vifte af firma-aktiviteter. Det kan være 1 time eller 1 hel dag.
Ring og få en snak med os og vi tilpasser os stort set ALT.

Firmaarrangement
F.eks. 3 aktiviteter
Fun kart team challenge
kørestolsrugby og jagt
Menu nr. 3
Lækker buffet

610 kr.

Konference

Hold en anderledes konference
og få brudt det faglige med
et grin i en aktivitet eller to
Hvis man booker en aktivitet er
konferencerummet gratis
Bookning kun af mødelokale

1000 kr.

Teambuilding

Eksempel med 4 øvelser
– Sumpen
– Knuden
– Fodgænger feltet
– Sudoko

250 kr.

Julefrokost
Vælg hele
pakken

648,-

Aktivitetspakken

249,-

Firma- / Gruppe
arrangementer
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Mad & drikke

Mange menuer, drikkevarer & drinks
- se mere på funhall.dk

Prøv - det
er vanvittig
morsomt
ikke
man tror det
er
før man sidd
i stolen

Aktiviteter

              Segway

                  Kørestolsrugby

         Promille hockey

                       Hip Hop                                    Bumball

                    Jagtsimuator

                  Flyball

      Funball                                Lounge hygge

                   Golfsimulator                            Bordtennis

                      Mini OL                        Strip / Strip fitness                    Teambuilding                               Bowtag
Inde på hjemmesiden har vi lavet en del forskellige pakkeløsninger med
3 aktiviteter, hvor man automaitsk får RABAT. Hvis du har en speciel pakke
som ikke findes - så laver vi gerne et tilbud på dine ønsker.

Giv et gavekort - du bestemmer selv beløbet.

Følg os på de sociale medier

Venøvej 1, 8800 Viborg • www.funhall.dk • Mailadr.: info@funhall.dk • Tlf. 3141 2060

Vi tager forbehold for tekst fejl og prisstigninger.

                    Crazy Gokart

