
 

   
 
 

Aktiviteter på Asa Herrgård 
 

I alla aktiviteter deltar man på egen risk. Det är absolut förbjudet att inta alkohol i samband 
med de övningar som innefattar skytte med ammunition eller båtfärder. Asa Herrgård 
reserverar sig mot att genomföra aktivitet med deltagare som anses bryta mot denna 

bestämmelse. 
Alla priser är utan moms.  

 
Matlagningskurs 

En härlig aktivitet för grupper på minst 10 personer. Sällskapet delas in i tre lag, som sedan 
står för varsin rätt i den tre-rätters middag som ni sedan avnjuter tillsammans. Kursen tar ca 

2.5 timme, och sker under ledning av mycket proffsiga och trevliga kockar. Drick gärna ett 
svalkande glas vin eller kanske en Ängöl under tiden. Passa på att lär er något nytt och ta med 

er erfarenheten hem till ditt eget kök. Pris inklusive 3 rätter 725 kr/person 
 

Utomhusmatlagning 
3 rätters i skogen, lagas över öppen eld.  

Det här är en variant på vår matlagningskurs för de som gillar frisk luft och vildmark. Vid 
Asasjöns strand njuter ni av utsikten samtidigt som ni lagar er 3-rätters middag över öppen 

eld tillsammans med en av våra kockar. 
Pris: 875 kr/person 

 
Mysteriet på Herrgården 

Utmana dig själv och dina kompisar/kollegor och gå in i rollen som Corleone för kvällen. Här 
spelas ett mysterium upp av er och ni får själva klura ut vem som är mördaren. Viss 

handledning fås från herrgården och viss förberedelse krävs av er. Ni får utse en lite ansvarig 
som kommer förses med information någon vecka före er ankomst.  

Startkostnad 2500kr & 250kr/person 
Mellan 15-30 personer 

 
Kulinarisk 10-kamp 

Kulinarisk tipsrunda med olika stationer där man svarar på matrelaterade frågor och smakar 
på olika produkter och råvaror. Det kan t.ex. vara att berätta vilken krydda det är ni har 

framför er eller vad det är för dryck. 10-kampen genomförs i lag och vinnande lag utses under 
kvällen. 

Tid ca 45 min - 1 timme     Pris: 175/p  
 
 
 
 
 
 

 



 

   
 
 

 
Asas Herrgårdskamp 

 
Tillsammans med våra guider ger ni er in i en skogligt inspirerad mångkamp. Här krävs både 

teamwork och tankearbete. Kampen utformas enligt överenskommelse och önskemål från dig 
som bokar, vi har olika grenar som går att välja emellan. Är ni en liten grupp går kampen att 
genomföra som en teambuilding aktivitet men fungerar även utmärkt för de som vill kämpa 

mot varandra.  
Tidsåtgång: ca 1-2,5 tim. Pris. Startkostnad 2500 kr 

5 Kamp 270 kr/person 
10 Kamp 370 kr/ person 

 
 

Femkamp inomhus 
 

För er som är osäkra på vädret erbjuder vi här en femkamp inomhus utan ansträngande 
fysiska inslag. Kampen går lagvis och några grenar bygger mer på samarbete och några mer på 

individuell prestation. Allt med glimten i ögat och förhoppningsvis ivrigt påhejad av era 
kollegor/vänner. Tidsåtgång: ca 1-1,5 tim.  

Pris: Startkostnad 2500 kr & 270 kr/person  
 

Vildmarkskampen 
I vildmarkskampen kommer ditt lag sättas på prov. Det är en aktivitet där ni garanterat 

behöver ombyte. Ni ska resa tält, bygga flotte och göra upp eld. Aktiviteten görs som stafett 
och snabbast lag vinner! 

Pris: Startkostnad 2500 kr & 400 kr/person 
 

Skyttekamp 
Utmana dina kollegor eller vänner på 3-kamp i skytte. Ni skjuter med olika typer av luftvapen 

och tävlar i grenarna. Skyttet är ofarligt och sker i lag eller individuellt.  
Startkostnaden för skytteaktiviteten är 2500 kr och pris per deltagare är 270 kr. 

 
 

Bada Badtunna & Bastu 
 

En uppfriskande utomhusaktivitet som kan avnjutas året om. Sjunk ner i rykande varmt vatten, 
omgiven av Asa's fantastiska vyer. Med utsikt över den glittrande Asasjön, kanske under 

fullmåne? I vår stora bastu med sittgrupp utanför så får ni plats med många goda vänner. För 
den djärva så finns det förstås även möjlighet till ett något svalare dopp i sjön.  

Pris 156 kr/person  
 
 
 

 



 

   
 
 

 
Kanotpaddling 

 
Njut av lugnet på Asasjön eller paddla ikapp i vattendropparna. Det finns fina rastställen 

utefter sjön så det kan vara läge att boka med en fikakorg. Från Asa går det att paddla 
Värendsleden ända ner till Ryd om man har ca 1 vecka på sig. 

https://vaxjo.se/download/18.313cf36515d1bde9ee32d430/1499862642975/V%C3%83%C2%
A4rendsleden%20297x992_11%2005%2010.pdf 
Pris: 245 kr/kanot inkl flytvästar och paddlar 

 
Musik quizet 

 
Här har ni möjlighet att testa era kunskaper mot varandra. Individuellt eller i lag. Ni håller till i 

baren eller i en konferenssal. Vi har förberett quizet och på det sättet kan ingen fuska och 
t.o.m chefen kan tvingas vara med och bli övervunnen.  

Tidsåtgång ca 45 min. Pris 120 kr/person  
 

Blindprovning öl 
 

Syna era ölkännare och kör en blindprovning. Ni får olika sorters öl och får beskrivningar av 
ölen. Ni ska sedan smaka, läsa och försöka överträffa varandra i kunskap om att pricka rätt 

sort. 
Tidsåtgång ca 30-45 min. Pris: 160 kr/person 

 
Blindprovning vin 

 
Syna era vinkännare och kör en blindprovning. Ni får 3 olika sorters vin och får beskrivningar 
av ölen. Ni ska sedan smaka, läsa och försöka pricka rätt sorts druva och kanske tom rätt vin. 

Är era vinkännare verkligen den de utger sig för att vara?! 
Tidsåtgång ca 30-45 min. Pris: 250 kr/person  

 
Fysisk aktivitet/träning 

 
Efter en dag i konferenssalen kryper det i benen och ni behöver röra på er. Kanske behöver ni 

komma igång med ett pass Yoga, Crosstraining eller Tabata. Vissa vill styrketräna medan 
andra kanske mjuka upp kroppen med ett yogapass?Vi hjälper er att boka in ett fyspass med 

någon av de duktiga instruktörer vi har kontakt med.  
Pris beroende på antal deltagare och tidsåtgång.  

 
 
 
 
 

 

https://vaxjo.se/download/18.313cf36515d1bde9ee32d430/1499862642975/V%C3%83%C2%A4rendsleden%20297x992_11%2005%2010.pdf
https://vaxjo.se/download/18.313cf36515d1bde9ee32d430/1499862642975/V%C3%83%C2%A4rendsleden%20297x992_11%2005%2010.pdf


 

   
 
 

Asa Historia 
 

Asa Herrgårds historia sträcker sig tillbaka ända till år 1265. Mycket vatten har runnit under 
broarna sedan dess. Stefan Bergqvist  har ett brinnande intresse för Asa och bygdens historia. 

Stefan besitter en sann berättartalang och har förmågan att få dig att glömma tid och rum.  
Tidsåtgång varierande, 1-3 tim. 

Pris 900 kr/tim  
 

Kräftfiske & Kräftskiva 
 

I augusti är det premiär för kräftfisket! Om ni planerar att besöka oss under kräftsäsongen så 
föreslår vi kräftskiva nere på ångbåtsbryggan. Passa på att dra upp Asasjöns röda guld 

tillsammans med dina kollegor. Vi agnar och placerar ut burar och ni får i båtar plocka upp 
kräftburarna och sortera efter storlek. Kanske ett extra intressant alternativ om ni har 

internationella gäster med er? Vi dukar upp härligt festbord med säsongens givna läckerheter, 
och förhoppningsvis med några överraskningar också. Svep in er i en mjuk filt och andas in 

sensommarluften och livets goda.  
Pris 995 kr/person för kräftfiske och kräftskiva  

Pris endast kräftfiske från 325 kr/person  
 

Vandring med picknick 
 

Maten och fikat smakar alltid bättre utomhus. Vi packar gärna en fika- eller korvgrillarkorg åt 
er så kan ni njuta av Asas smultronställen. Uppe på Asas berg finns flera fina fikaplatser och 
vindskydd. På östra sidan sjön ligger Långanäs med fantastisk grillplats, eftermiddags- och 

kvällssol.  
Priset beror förstås på korgens innehåll. 

 
Svampplockning i Asaskogarna 

Plocka med en korg och svampkniv och ge dig ut i den sköna hösteftermiddagen. Du får hjälp 
med att hitta till våra hemliga hotspots. Men avslöja dem inte... 

Pris: 175:- 

 



 

   
 
 

Fiske i Båt 
Är du nyfiken på att utforska Asasjöns vatten eller är du fiskesugen? 

Då kan du hyra båt av oss. Metspön finns att låna och spade för att leta mask. Det går även att 
meta direkt från våra bryggor. 

Pris 500 kr/båt. 
 

Cyklar 
Cyklar finns att hyra för att ta er runt i terrängen kring Asa. 

Pris från 150 kr/st. 
 
 

Hagelskytte 
Här kan du få prova på att skjuta hagel eller du som är van kan utmana dina vänner och 

konkurrenter på en riktigt het lerduve-duell. Vi har skjutbanan här uppe i Asas skogar och vi 
står med instruktör samt vapen och kan skjuta med dig som aldrig provat eller du som inte gör 

annat på helgerna än tränar trap.  
Pris: 495 kr/person inkl 25 skott. 

 
Jakt 

Vi erbjuder drevjakter och smygjakter i paket. Vi vänder oss till dig som är erfaren jägare, dig 
som nyss börjat jaga eller dig som aldrig jagat. För dig som inte har jägarexamen men ändå vill 
uppleva en jakt finns då möjlighet att ta med kameran och sitta på pass för att försöka fånga 

djuren på bild eller gå med hundförare. Kontakta oss för att ta del av våra jaktpaket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   
 
 

Skjutbiografen i Norraby 

I Norraby har du möjlighet att skjuta med ett klass I vapen på filmduk. Det är ett bra sätten att förbättra ditt 
skytte eller att få prova på att skjuta med riktiga vapen och riktig ammunition. Du kan välja vilka djur och 
vilken hastighet. Du kan skjuta med eget vapen eller hyra vapen. En skjutledare går igenom upplägg och 

säkerhetsregler. Transport till Norraby tar ca 20 min.  
Pris: 

 6-10 personer, 1h skjutning = 480 kr/person 
11-15 personer, 2h skjutning = 480 kr/person 
16-24 personer, 2h skjutning = 440 kr/person 
25-30 personer, 3h skjutning = 400 kr/person 

Skjuttiden är ca och kan anpassas något om så behövs. I detta ingår hyra av skjutbana, skjutledare, 8 
skott/person och kaffe. Det tillkommer ingenting. Vill kunderna skjuta mer kostar det 10 kr/skott 
inklusive moms. Jag tror att det är ett bra baserbjudande som kan ändras om kunden vill skjuta mer 
eller mindre.  

Mästarnas mästare 

I samarbete med Kryast 
Teambuilding med fokus på energi, glädje och gemenskap. 

Mästarnas mästare bidrar till att skapa goda tillstånd och ger förutsättningar för att stärka Era relationer på 
din arbetsplats.Mästarnas mästare är en utvecklande och rolig lagtävling där ni får prova på grenar 

inspirerade av TV-succén Mästarnas Mästare. Grenarna bjuder på en härlig mix av utmaningar, vilka ställer 
krav på gruppens samarbete, kommunikations- och problemlösningsförmåga. Varje lag anpassar sin 

laguppställning efter förutsättningarna i den aktuella tävlingen vilket möjliggör ett aktivt deltagande från alla.  
Tid: ca 2 timmar 

Pris:  
1-40 personer 540 kr/person 

Fler än 40 personer 495 kr/person 
Minsta debitering 8000 kr 

Exakt antal meddelas senast 14 dagar innan. 
 

Backpacker 
 

I samarbete med Kryast. 
Teambuilding med fokus på energi, glädje och gemenskap. Backpacker är ett inspirerande sätt att arbeta med 

friskvård och hälsa, och bidrar till att skapa goda tillstånd på din arbetsplats! Backpacker är 
upplevelsebaserad teambuilding på en utmanande nivå.Följ med oss på en spännande lagtävling där vi 

tillsammans reser jorden runt! På vår 
väg ställs vi inför varierande utmaningar i form av att knäcka koder, bygga soltempel och transportera 

radioaktivt avfall. Besöken på de olika världsdelarna bjuder på en härlig mix av utmaningar, vilka ställer krav 
på gruppens samarbete, kommunikations-och problemlösningsförmåga. 

Tid:ca 2 timmar 
Pris: 

1-40 personer 540 kr/person 
Fler än 40 personer 495 kr/person 

 


