Skattejagt - find koden og se hvad skattekisten indeholder

En skattejagt er en anderledes måde
at opleve Egeskov på.
For at finde svarene på opgaven, skal man rundt i så at sige alle
hjørner – både på selve slottet, i udstillingerne og i haverne.
I får udleveret et skattekort med forskellige spørgsmål, og så
er det ellers bare om at komme ud og få løst opgaverne. Om
I vælger at gøre det samlet, eller om I vil inddele jer i hold og
lave en konkurrence ud af det, er op til jer.
Når I har svaret rigtigt på det hele, vil I ved hjælp af de tal,
der står ud for det korrekte svar, kunne knuse talkoden og
åbne låsene på skattekisten og se, hvad den indeholder.
Selve opgaveløsningen er ikke fysisk anstrengende, men
man skal kunne gå på trapper – og det hjælper hvis man ikke
er bange for højder…

Tidsforbrug: 2-3 timer inkl. introduktion
Tidsrum: Som ønsket indenfor almindelig åbningstid
Antal: Fra 10 til 50 personer. Hvis I bliver flere, løser vi det
også, men så skal vi lige tale sammen og finde en praktisk
måde at afvikle det på.
Pris: 295,-/315,- kr. pr. person inkl. entré til Egeskov, skattejagtkort samt introduktion
Tilkøb: Præmier til skattekisten, frokost, kaffe/kage
Bemærk: I står selv for at styre turen rundt. Når vi har afleveret skattekortet og givet jer en kort introduktion til det,
opdeler I selv i hold (kan med fordel gøres på forhånd, så I
kommer i gang med det samme).

Vi aftaler med jer, hvornår I vil starte skattejagten og kommer og uddeler kort til jer samt sørger for at skattekisten står
klar. Vi har inden besøget aftalt med jer (arrangøren), hvad
indholdet i skattekisten skal være. Det kan være alt lige fra
chokolade, en flaske champagne, årskort til Egeskov eller…
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