Bokningsbara
aktiviteter på
Bergs Gård 2021
Fartfyllt eller njutningsfullt?
Vi har upplevelsen för er!

I denna aktivitetskatalog finns våra
kurser och aktiviteter - på gården och
i naturen.
Vi samarbetar med lokala leverantörer
som erbjuder en bred palett av
olika upplevelser.
1. Hitta en aktivitet som passar er
2. Vi kontrollerar tillgängligheten och
återkommer med offert för det datum
ni önskar genomföra er aktivitet!

Innehåll
Sid 1-3 Intro och innehållsförteckning
Sid 4-6 Bergs Gård MTB Arena
Sid 7-11 Aktiviteter Ekhagens Naturstig
Sid 12-14 Aktiviteter till havs
Sid 15-18 Aktiviteter till skogs
Sid 19 - 25 Teambuilding & underhållning
Sid 27-30 Avslappning
Sid 31, Kontaktuppgifter

Bergs Gård
MTB Arena
Cykling på skogsleder, teknikbanor
på gården, MTB-kurser
och cykeluthyrning

Cykla på Bergs
Gård MTB Arena
Vi har leder både för nybörjare och erfarna MTBcyklister. Cykla på egen hand eller boka en kurs
med guide.
Teknikområde
Vi har ett Teknikområde med fyra olika anlagda
banor: Pump Track med hopplinje, Teknikbana med
många olika ”features”, Flow Trail och Lillebrors
Wave. Vi har också kryddat Toppturens avslutning
med anlagda berms och hopp för er som gillar
downhill, även om det här är i det lilla formatet.
Leder i skogen
När du lekt av dig i Teknikområdet väntar 28 km
leder och loopar i skogen. De är designade, anlagda
och markerade med MTB i sikte och av olika
svårighetsgrad. Vi en 3 km e-loop som är designad
specifikt för e-mtb. Och allt är singletrack och 100%
grusvägsfritt.

MTB-kurser och
cykeluthyrning
Vi ordnar kurser för nybörjare och mer avancerad
cykling. Hos oss kan du hyra fram-dämpade,
heldämpade cyklar samt e-MTB.
Exempel på Nybörjarkurs, 2 timmar
Lär dig hur MTB-cykeln fungerar. Du får värdefulla
tips och en introduktion kring hur du ska hantera
cykeln. För dig som är nybörjare eller vill lära känna
din hyrcykel. Vi går igenom cykelns funktioner,
inställningar och pratar om grunderna i MTBcykling. En perfekt start innan ni beger er ut i våra
teknikbanor och leder. Efter genomgången och test
av cykeln ger vi oss ut på en teknikrunda och tränar
bromsa, attackposition, balans och enklare drop.
Tillsammans ger vi oss sedan upp i skogen och
testar på ledcykling med guide.
Vi offererar kurser efter storlek på grupp.

Ekhagens Naturstig
på Bergs Gård
Aktiviteter i naturen tillgängliga för alla

Promenad och
aktiviteter
Ekhagens Naturstig, Bergs Gårds
tillgängliga promenadstråk. Perfekt för en
walk-and-talk eller aktiviteter kopplade
till naturen.
1,1 km på tryggt underlag i delvis
kuperad terräng som fungerar både
för rullator och rulltol.
Längs med Ekhagens Naturstig får du
också lära dig mer om vår svenska natur
och Allemansrätt. Skyltarna berättar om
naturen på både svenska och engelska.

Matlagningsaktivitet utomhus
Editble Table är ett bokningsbart bord där upp till 12 personer
kan samlas för att laga och äta mat I naturen.
Bordet ligger I Ekhagen på Bergs Gård intill vår 1,1 km långa
tillgänglighetsanpassade Naturstig.
Ni får ett recept som innehåller råvaror från gården samt en
instruktion och lagar sedan maten på stormkök.
En härlig teambuildningaktivitet I det fria!

Örtvandring runt
Bergs Gård
Marie Håkanson, läkeörtsterapeut ligger bakom
skyltarna om växtligheten som du ser när du
promenerar längs Ekhagens Naturstig i Bergs
Gårds gamla beteshage. Hon är flitigt bokad av
grupper och skolor i kommunen för sina omtyckta
örtvandringar. Nu finns möjligheten för grupper
och företag att träffa Marie hos oss.
Följ med på en inspirerande örtvandring runt Bergs
Gård!
Du får lära dig vad man kan göra med läkeörterna
nu och hur man gjorde med dessa förr. Du får
också lära dig vad som är bra att ha i sitt
husapotek. Ta gärna med anteckningsblock!

Guidad promenad
på tema historia
och natur
Följ med på en lärorik promenad på
Ekhagens Naturstig under en timme.
Geografen och biologen Stefanie berättar
om den senaste istiden, såväl som de
idag förekommande växterna och träden
i området.
Ni får även en inblick i den lokala
historien.

Hav

Havsutflykt med fiske och
utomhusmatlagning i
skärgården
I samarbete med företaget Peters Fiske erbjuder Bergs
Gård utflykter till havs med start vid Hållsvikens Gård
eller Tyvudden gård.
Heldag fiskeutflykt (8 timmar) inklusive lunch på en
kobbe mitt på dagen.
Maten lagar vi över öppen eld på en Murrikkapanna.
All fiskeutrustning, flytoverall/flytväst, fika och lunch
ingår.
Fisket går att kombinera eller ersätta med sälsafari!
4 personer per båt.

Paddla havskajak
Vi erbjuder möjligheten att paddla
havskajak i Stendörrens Naturreservat,
ca 20 minuter med bil från Bergs Gård.
Det finns även möjlighet att utgå från
Tyvudden Gård eller Hållsvikens gård.
Säsongsaktivitet.

Skog

Sörmlandsleden
Vi har trevliga vandringspaket. Om ni
önskar vandra på Sörmlandsleden i
anslutning till er vistelse hos oss så
ordnar vi med transport till en bra
startplats.
Ni får med packlunch och dryck och
vandrar tillbaka till gården.

Istidsvandring
mellan Hållsviken
och Bergs Gård
Den senaste istiden upphörde för drygt
10 000 år sedan. Överallt i landskapet
hittar vi spår av både isens rörelse och
smältvattnet.
Följ med geografen och biologen
Stefanie och lär er om istiden, de lokala
växterna och djuren och hur man ”läser
landskapet”.
Vandringen utgår från
Hållsviken och slutar
på Bergs Gård, ca 2
tim. Transport från
Bergs Gård till
Hållsviken för upp till
7 personer ingår.

LandArt kreativ aktivitet
Skapa konstverk med naturliga material. En unik
upplevelse som förbinder dig med naturen,
med dig själv - och med andra!
Land Art väcker fantasin, vädjar till alla sinnen
och ger en ny perspektiv både på naturen och
på dig själv.
Genom den kreativa aktiviteten i och
med naturen blir det lätt att glömma bort tid
och rum och istället fokusera på nuet. Land Art
är därför lämplig för stressreducering.
Land Art stärker
relationer och
samhörigheten i
grupper.
Lämpligt för 5-20
personer (tidsåtgång
2-4 timmar).

Teambuilding och
underhållning

Gårdens 3-kamp
Teambuilding-aktivitet där man delar
in gruppen i lag och tävlar.
3-kamp med nedanstående grenar
- Sätta ihop en isärplockad cykel på tid
- Skjuta pilbåge
- Stapla klossar med grävskopa
Ingen av dessa grenar kräver
fysisk ansträngning men man behöver
jobba ihop som lag!

Åka häst och vagn
Boka hästen Conrad och kusken Togge.
De tar med er på en tur och har olika
sorters vagnar som de spänner för,
beroende på era behov.
Ta en tur ut i skogen och så packar vi
med lunch eller fika. En härlig utflykt!
Den tillgänglighetsanpassade vagnen
har en spång baktill för enkel påstigning
och tar flera rullstolar.

Lerduveskytte
Testa på att skjuta lerduvor. Vi håller till
på gårdsplanen och alla i gruppen som
vill får prova på att skjuta lerduvor.

Coverband och
musikquiz
Coverbrother kan underhålla med livemusik
hela kvällen och håller även kluriga
musikquiz!

Sättningen är Mattias på piano och Stefan på
gitarr och båda sjunger. Duon spelar låtar
med hög igenkänningsfaktor. De spelar allt
från visor, disco och svenska dängor till mer
rockig musik
Provlyssna gärna på Facebook: coverbrother
eller på instagram: cover.brother
Mattias och Stefan som utgör
Coverbtother har många års erfarenhet från
turnerande runt om i landet och kommer att
göra allt för att ni ska få en superkväll på
gården!

Dryckesprovning
Vi kan arrangera dryckesprovingar inom vin
och öl och samarbetar med olika duktiga
dryckeskunniga personer inom flera nischer.

Provningarna kan ske digitalt eller på plats i
vår restaurang.
Bland annat samarbetar vi med
den ekologiska vingården Terreno i Toscana
och erbjuder deras viner i vår restaurang. De
är en småskalig vinproducent som
tillverkar viner på ett hantverksmässigt sätt
och här i Sverige driver de
The Winery Hotel i Stockholm. Vi kan erbjuda
föreläsningar om deras vinproduktion samt
provningar för större grupper.

Gårdens lantbruk
30 min långt föredrag om gårdens ekologiska
lantbruk, vår djurhållning och vikten av
biologisk mångfald.
Bergs Gård är en EU-ekologiskt certifierad
gård. Våra djur går ute året runt och betar
gräs och örter i våra hagar, detta gör inte
bara ett delikat kött utan bidrar även till de
öppna landskapen.
Allt kött vi producerar säljs i vår gårdsbutik
som styckdetaljer, färs eller vår egen korv
och hamburgare samt används i
restaurangen.
Vi hyr även ut våra kor för skogsbruk, till
exempel till Trosa kommun.

Boule
Vi har två boulbanor på gården som
ligger nära vår uteservering.
Utmana varandra i en match om ära
och berömmelse!

Avkoppling

Vedeldad bastu
med havsbad
Utsikten från på vår vedeldade bastu vid
havet såg ni på bilden innan.
Bastun ligger vid Hållsviken Gård, på
cykelavstånd över skogen från Bergs
Gård. Här har vi även stugor för boende
och kajaker.
Elda bastun varm och njut av stillheten
och utsikten. Givetvis avnjuts bastun
bäst i kombination med ett dopp i havet
från bryggan eller stranden!

Uterelax med
jacuzzi och bastu
På Bergs Gård finns vår bokningsbara relax
med utomhusjacuzzi och bastu med utsikt över
fält och åkrar.
Ni har egen tillgång till relaxen under två
timmar och kan även förboka snacksbricka
med chark från gården, chips, oliver och annat
gott som väntar på er när ni anländer.
Bergs Gårds egen Folköl eller en flaska bubbel
och annan dryck kan också förbokas och vänta
på er i kylen.
Badrock och badlakan finns som tillval.

Skogsbad
Skogsbad handlar om att vara i naturen
och öppna sina sinnen. Att genom syn,
hörsel, smak, lukt och känsel vara mer i
nuet och återhämta sig från den
stressade och intrycksfulla tillvaro vi
lever i.
Öka din medvetna närvaro med
denna guidade meditation i skogen.
Skogsbadet genomförs till tonerna
av handpanens lugnande ljud och ger
dig kraft och fyller på energi för att möta
vardagens påfrestningar.

Har du frågor om våra
aktiviteter eller vill boka?
Välkommen att ringa oss på tel 0156 – 42 00 20
Vill du hellre skriva?
Om du har fått en offert av oss via Oneflow ber
vi dig skriva i kommentarsfunktionen där vi
samlar all dialog kring din bokning.
Om vi inte har en påbörjad dialog i Oneflow får
du gärna mejla oss på:
kontakt@bergsgard.se
Vi ser fram emot att hjälpa till med planeringen
av härliga aktiviteter inför ert besök hos oss!

