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Tack för er förfrågan hos oss på  
Örserumsbrunn gestgifveri & konferens 

 

Vi har att erbjuda i samband mer er konferens 
Nedan listar vi våra populäraste aktiviteter. 

Tveka inte att kontakta oss om ni önskar mer information eller 
boka någon av våra aktiviteter. 

 
 
 
 
ÖL- VINPROVNING 
Lär dig mer om öl eller vin 
tillsammans med vår sommelier 
Alexandra. Vi genomför provningar 
efter önskemål med eller utan 
tilltugg. Ölprovningar genomförs 
delvis med öl från vårt egna 
bryggeri Brunnsbryggeriet Gränna. 
 
 
 
 
 
POLKAGRISBAKNING 
I nyrenoverade och rymliga lokaler, 
mitt i Gränna, hittar ni 
Polkaprinsen. Här får du 
tillsammans med dina kollegor eller 
vänner en annorlunda och kul 
aktivitet som man inte glömmer i 
första taget. Vi börjar med 
historiken runt Gränna, Amalia och 
Polkagrisen. Efter det förflyttas de 
som ska baka först in i det allra 
heligaste; kokeriet. Här får man en 
liten genomgång ihop med bagaren (har ni tur är det regerande Världsmästaren) om hela 
processen; ingredienserna, degen och det konstnärliga skapandet. Efter det får man prova 
själv och tävlar om ni vill. OBS!  Aktiviteten genomförs hos Polkaprinsen i Gränna. 
 
 



 

Örserumsbrunn gestgifveri & konferens 
Gamla Brunnsvägen 10 | 563 91 Gränna (Örserum) 

+46(0)390-30003 | info@orserumsbrunn.se 
www.orserumsbrunn.se  

 
 
AVENTI –  
EVENT & UPPLEVELSER 
Vi samarbetar med Aventi som 
erbjuder motivationshöjande   
och teamstärkande aktiviteter. 

 
Se vad de kan erbjuda på 

 
www.aventi.se 
 
 
 
 
QUIZ 
Musikquiz med Maria eller  
kunskapsquiz med korsords- 
makare Jerry Waldemarsson. 
 
Vi anpassar frågor efter 
önskemål. 
 
 
LINEDANCING 
Lär dig grunderna i linedancing 
med Kleven LineDancers. 
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SALSA CUBANA 
Efrén och Camilla från Salsa 
Cubana i Jönköping håller både 
kurser i salsa samt anordnar 
salsafester hos oss. 
 
 
 
 
 
 
 
MCCARTHY BUSINESS 
CONSULTING  
Nu kan vi även erbjuda ett 
Rasmusson som föreläser inom 
ledarskap och personlig 
utveckling. De olika 
föreläsningar som han 
tillhandahåller kan inspirera er 
och era medarbetare men också 
ge konkreta råd i hur ni kan; 
 
- Bygga ännu bättre kundrelationer 
- Få era medarbetare att brinna för era mål och ta ett större personligt ansvar för 
era resultat  
- Ta fram den struktur som ger er bättre förutsättningar till att behålla fokus på det 
som är viktigast 
- Ge er verktygen till att prioritera er tid bättre 
 
Han kan erbjuda er föreläsningar på allt mellan en (1) till fyra (4) timmar. Allt 
beroende på era önskemål och behov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Örserumsbrunn gestgifveri & konferens 
Gamla Brunnsvägen 10 | 563 91 Gränna (Örserum) 

+46(0)390-30003 | info@orserumsbrunn.se 
www.orserumsbrunn.se  

 
 
 
WILDERNEST SMÅLAND 
Sugen på några avslappnande 
timmar i naturen? 
 
Häng med på en guidad 
vandring till en mysig plats i 
naturen där vi sätter upp ett näst 
med våra hängmattor och njuter 
av utvalda smaker från 
Grännatrakten. 


