event & KONFERENCE

• Fester
• Stor bar & cafe
• Bad & omklædning
• Konference
• Personaletur
• Polterabend
• Aktiviteter:
   - Gokart
   - Bowtag
   - Bueskydning
   - Flyball
   - Indendørs fodboldbaner
   + mange flere

Hvordan gør man

12 personer og op efter

Mange har spurgt os, hvordan det fungere i
Funhall. Det vil vi gerne prøve at forklare her.

Dette antal kan alle vores aktiviteter.

For at få den bedste oplevelse i Funhall er det
bedste antal 8 prs. og opefter. Vi kan tage op til
140 prs. ialt.

Alle vores aktiviteter er lavet så man kan
være store hold. ( se vores store udvalg på
bagsiden)

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 forudbetaling. Du betaler KUN for
det antal personer i kommer. Booker du f.eks.
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 f.eks. ønsker pauser
eller andet på dagen.

Vores online booking system tager selv højde
for at tilllægge mere tid afhængig af hvor
mange deltagere I er.

Det er IKKE TILLADT AT MEDBRINGE
MAD OG DRIKKE i centeret.

Escape Room ( Max op til 12 prs. )

I opdeles i hold og vi guider jer rundt ved
ankomst.

Fleksibilitet er en af vores stærke
sider og alt kan tilrettes, så tag en
snak med os eller kom ud og se hvad
vi kan tilbyde ... vi glæder os allerede

God fornøjelse

1-4 personer
Dette antal er ikke det optimale antal personer
da vi ikke har faste åbningstider.
Man skal derfor booke tid inden man kommer,
og minimum til 5 prs. Men - er der bemanding
i centeret i forvejen er I altid velkommen til at
komme forbi. Ring gerne inden.
1-4 personer er helt perfekt til flg. aktiviteter:
Escape Room, Fodboldbane, Funbane,
Bueskydning, Jagt, Funball, Golf, Lounge
hygge, Mini OL & Crazy gokart.

5-11 personer
Dette antal er helt perfekt til flg. aktiviteter:
Escape Room, Fodboldbane, Funbane,
Bueskyd-ning, Jagt, Crazy gokart, Funball,
Kørestols rugby, Golf, Promille Hockey, Lounge
hygge, Bumball, Mini OL & Bowtag.

Læs gæsternes vurdering

Gruppe arrangementer
Konference, møde, aktivitetsdag eller firmatur
Arrangér firmaets næste arrangement i Funhall. Vi råder over faciliteter,
der danner en anderledes ramme til f.eks. messe, konference, møde, kick
off, teambuilding, aktivitetsdag eller årets julefrokost.

Firmaarrangement

F.eks. 3 aktiviteter ( pakkerabat )
Fun kart team challenge
Typisk vælger firmaet at holde konference og afslutter med en eller flere
kørestolsrugby og jagt
aktiviteter. Nogle kommer til morgenmad og vælger både middagsmad
Menu nr. 3
og aftensmad og bruger hele dagen hos os.
Spar Vores favorit buffet
Vi har en stor bar med “næsten” alt og får mad fra ekstern leverandør.
Den uformelle fest er vi mestre i. Book aktiviteter hvor I bliver rystet godt
sammen. I kan vælge action, hygge eller teambuilding aktiviteter, akkurat
som det passer til jer.

190,-

    599 kr.

Pr. prs.

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
Booking kun af mødelokale

1000 kr.

Escape Room
Her finder du et spændende nyt
kapitel inden for underholdende
oplevelser, som er vokset og blevet
til en af verdens mest populære
aktiviteter.
Det er et spil der udfordrer dig
mentalt og samtidig er enorm
sjovt.

Op til
12 prs.

Escape Room - ny trend

your wor

st

Nyt Escape Room
på vej

Juvel-kuppet: Stjæl juvelen inden cirkusdirektøren
kommer, du har 60 minutter

Fundag ( uden instruktør i aktiviteter )
Konceptet er hygge i 4 timer med udvalgte
aktiviteter. Inkl. er mad / 1 øl el. vand pr. prs.
Torsdage og fredage fra kl. 16.00.
En go ide kan være at man planlægger lidt hjemmefra f.eks. en turnering- eller rokeringsplan så man får
spillet og brugt tiden effektivt.
Anbefalet min. alder fra 12 år ifølge med voksne.
Spisning skal foregå indenfor tidsrummet på de
4 timer

OL - 8 discipliner
Mini OL er en hyggelig og sjov aktivitet uden at man
kommer til at svede.
Man behøver ikke være sportsmand for at gennemføre en OL. Vi har sat 8 discipliner sammen, som vi
kalder mini OL. Det kan spilles fra 4 personer og op
til 30 personer
I får udleveret et clipboard eller I kan bruge vores
app, hvor der er forklaret, hvordan man gennemfører
de forskellige discipliner.

Funbane ( uden instruktør i aktiviteter )
Vælg funbane hvis du vil have stor variation af spil
på banen.
Holdsport får alle til at smile og her kan alle være
med.
Der er scoreboard over hver bane som du kan styre
via vores FUNHALL APP
I den bookede tid har du rådighed over flg. aktiviteter:

Lounge hygge
Hvis man gerne vil køre formel 1, prøve VR, hygge
og hænge ud med vennerne i baren så kan man med
fordel vælge denne aktivitet.
I har 3 timer hvor I kan prøve forskellige aktiviteter
og grine, snakke og få en øl i baren sammen. I kan
“hænge” ud med vennerne, og imens slappe af med
div. spil og simulatorer m.m.
Vi tager forbehold for at enkelte simulatorer m.m. kan
være ude af drift.

• Nordens største Jagt simulator
• Sumo brydning
• Funball
• Mini-golf
• Bordtennis
• Golf simulatore 1 stk. (driving range)
• Playstation 4 - Fifa 19. mm.
• X-box div. demospil
• Virtual reality touch og rutchebaner
• Pool
Pr. p
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Her er de 8 discipliner:
• Andejagt
• Bordtennis
• Lerduer
• Tættest pinden (golf)
• Bord fodbold
• Formel 1
• Søm
• Dart

• Fodboldtennis
• Frisbee golf
• Funball
• Promille hockey
• Stik bold
• Alm. fodbold
• Hestevæddeløb
• Promille fodbold
• Tovtrækning
• Stødbånd

Man
-tor
Pr.       
sda
prs.
g
3
99,Fred
aglørd
Pr.       
prs.
ag

4
inkl 99,.2ø
l

150

,-

Pr.
Min prs.
5 pe imum
rson
er

• Virtual reality spil Oculus rift med touch control
• Formel 1
• Playstation 4 med bl.a. Fifa19 og Fortnite
• X-box med div. demospil
• Pool
• Sumobrydning
Pr. p
rs.
• Bordtennis
• Mini golf
• Bordfodbold
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Hele dagen/festen kan afholdes hos os,  
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POLTERABEND
Arranger jeres polterabend i Funhall. Uanset om I er 5 prs. eller
20+ har I mulighed for at holde hele dagen i Funhall.
Vi har masser af forskellige muligheder for sammensætning
af netop jeres arrangement.
Fordel : 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, twerk el. strip fitness
Dildoparty, Croquis
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Grundpakke

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

   699 kr.

Pr. prs.

Andre arrangementer

Sidste skoledag
med aktiviter og fest

3 aktiviteter, mad og
5 x mokai/brezzer
Dagen kan tilpasses efter behov

    550 kr.

Pr. prs.

Konfimation

Vælg 2 af alle vores aktiviteter i en
time pr. aktivitet, mad
+ andre aktiviteter til børn/unge

    649 kr.

Pr. prs.

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

Blå mandag

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

    499 kr.

Pr. prs.

TO ‘GO’
•
•
•
•
•
•
•
•

Konfirmationer
Receptioner
Sportsbegivenheder
Byfester
Efterskoler
Gadefester
Fødselsdage
Galla

Bueskydning

NYHED

Aktiviteter

                    Crazy Gokart

Escape Room

                  Kørestolsrugby          Promille hockey

Jagtsimuator

     Flyball

Bueskydning

     Funball                    Lounge hygge

   Funbane

                       Hip Hop                          Bumball                   Golfsimulator               Bordtennis             Indendørs fodbold

                         Mini OL              Strip / Strip fitness          Teambuilding                   Bowtag                                VR

                        Formel 1                          Sumo                       Bordfodbold                         Pool                       Pakkeløsninger

                   Konfirmation

Blå mandag

Privat fest

                   Julefrokost                     Polterabend
Følg os på facebook eller Instagram

Konference              Sidste skoledag
Stand-up

  Bryllup
Hent vores app

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

Vi tager forbehold for tekst fejl og prisstigninger.

Andre eksempler på arrangementer

