
Tävla mot varandra i 5-kamp 
Boka in en Företags kväll med James Bond tema med 5-kamps tävling. 

Roulette, Black Jack , softairgun, Quiz, samt flipperspel. Alla kan vara med..

Fem olika tävlingsmoment 20-60 personer

1. Goldeneye flipperspel.
2. Testa dina kunskaper i en frågesport
3. Roulette-bord
4. Soft airgun, pistol skytte
5. Black Jack-bord

För företag, kompisgäng, födelsedagar, svensexor, möhippor, 
barnkalas, tjejkvällar. after work, skolavslutningar, event mm

James Bond 007 Museum Emmabodav. 20 382 45 Nybro
Tel: 0481-12960  Mejl: 007museum@telia.com

Titta på facebook 5-kamp https://www.facebook.com/gunnar.bond/videos/10155895921393652/

mailto:007museum@telia.com
https://www.facebook.com/gunnar.bond/videos/10155895921393652/


Testa din koordination och vinn över kollegorna.
Lokalen

Mitt i hjärtat av Nybro ligger James Bond Museet. En perfekt

anläggning anpassad för personalevenemang för grupper om

20-60 personer. Hos oss har ni alltid hela lokalen för er

själva. Här har ni en välfylld bar, aktiviteter, musik, allt man

behöver för en lyckad kväll.

Aktiviteten

Ni delas in i lag och tävlar i det senaste inom sociala

simulatoraktiviteter. Grenarna ni tävlar i är flipperspel, Black Jack, 

frågesport, pistolskytte och Roulette. De olika grenarna testar era

förmågor inom samarbete och koordinationsförmåga. 

Upplevelserna förstärks med kul rekvisita från filmerna.

Vi visar även film i biografen som är inspelad i Nybro.

FÖRFRÅGAN
Du får snabbt förslag och priser.

I paketet ingår

• Exklusiv tillgång till hela lokalen från 18.00 - 00.00
• Fördrink dry martini, champagne
• Välsmakande buffé
• Dessert
• Kaffe
• Två öl/vin
• Aktiv 5-kamp med instruktör
• Värd vid ankomst

Fakta

Aktiviteten passar för grupper från 20-60 personer.

Lokalen ligger lättillgängligt i centrala Nybro med goda kommunikationer.

Plus-menyn

• Drinkbiljetter
• Transporter
• Underhållning
• Konferensbokning innan aktivitet
•
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