AKTIVITETER PÅ REGISSÖRSVILLAN
Guidad tur i Sveriges Hollywood
En guidad vandring med alldeles egen guide i Sveriges Hollywood tar cirka 50-60 minuter. Du får
uppleva känslan av att befinna dig på den plats där svenska storfilmer som Körkarlen och Det sjunde
inseglet har skapats.
Tillsammans med guiden utforskas omgivningarna och du får veta såväl intressanta fakta om platsen
som roliga anekdoter om hur det kunde gå till under en filminspelning.
Guidningen kan även kombineras med en kortare introduktionsfilm i Operan.
Aktiviteten tar ca 50-60min
Arrangemangspris från 3 000kr

Champagneprovning på Regissörsvillan
Under denna lyxiga champagneprovning reder vi ut begreppen kring den ädla drycken, av många
ansedd vara det godaste man kan dricka. Vi lär oss skillnaden mellan Cuvée, Blanc de Blancs och
Blanc de Noirs, vilka druvor ingår och hur de påverkar smak och doft.
Vi provar och bedömer stilar och årgångar och ser till skillnader och likheter. Dessutom testar vi
mousserade vin och jämför med den äkta varan. Vad är egentligen skillnaden? Är det alltid godare
med champagne?
Aktiviteten tar ca 1 – 1,5 timme
Arrangemangspris 3500kr, vald dryck tillkommer.

Vinprovningar på Regissörsvillan
Vi ordnar vinprovningar efter era önskemål, kunskap och intressen. Endast röda, eller endast vita,
mat & dryck i kombination eller viner från ett speciellt område eller land. Tillsammans med vår
sommelier tar vi oss igenom smakerna och dofternas djungel.
Aktiviteten tar ca 1 – 1,5 timme
Arrangemangspris 3500kr, vald dryck tillkommer.

Mingelprovning
Börja festen/konferensen med en mingelprovning. Ni får en kortare beskrivning av vinerna, sedan
får ni mingla med olika viner i glasen, och försöka hitta vilka i gruppen som har samma vin. Ett
alternativ till drinken före maten, mingla med t.ex. olika mousserande viner. Rekommenderas särskilt
till grupper där man ska lära känna varandra för teambuilding. Ett kul sätt att starta kvällen
Aktiviteten tar ca 40min.
Arrangemangspris 2500kr, vald dryck tillkommer.

