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Härmed önskar vi presentera Leventas menyförslag för 4 dagars utvecklande vistelse i
Portugal tillsammans med Leventa. Vi serverar förutsättningar i toppklass, galamiddag
på stranden och teamande aktiviteter där Atlanten möter land.
Vi kryddar med 100 % support och projektledning för att ni helt ska kunna fokusera på
programmet och njuta av miljön. Kreativitet är vårt signum så saknar ni någon
smaksättning så säg till så löser vi även detta.
Detta ingår i offererat pris:
• Chartrat eller reguljärt flyg från Sverige till Faro ToR
• Boende på Ria Park Hotels samt härlig frukostbuffé. 3 övernattningar - 2 personer/rum
• Alla måltider (4 luncher, 3 middagar, fika), måltidsdryck (öl, vin, vatten, softdrinks)
• Konferenslokal och grupprum för anpassat antal. Ljud, Ljus & Teknik
• Produktion av alla aktiviteter, middagar mm ”on site”. Designat ljus. Ljud & Teknik
• Detaljplanering av teamande aktiviteter för effektivt genomförande med grupper upp till
500 personer.
• Alla transporter till och från flygplatsen.
• Projektledning - innan, under, efter eventet. Konferencier om ni så önskar, alla dagar.
• Professionell filmning och fotografering under hela vistelsen inklusive drönare.
• Uppföljning av resan - ca 2-4 veckor efter hemkomst om ni så önskar.
• Rum och helpension i tre dygn ingår för upp till 2 föreläsare som ni väljer själva.
Ria Park Hotels är en stor och helt fantastisk anläggning med vackra, moderna byggnader
och en lummig trädgård full av platser att njuta på. Stranden Praia Garrao ligger i direkt
anslutning till anläggningen. De är experter på att
med högsta kvalitet ta hand om sällskap på upp till
1000 personer.
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Dag 1
Flyg från Sverige till Faro, Algarve
Bekväma bussar tar oss från Faro flygplats till lyxiga Ria Park Garden Hotel. Förberedd och
smidig incheckning väntar.
I det lummiga poolområdet serveras sen en härlig lunchbuffé. Inspirerande välkomsttal
med något gott i glasen för att skåla in vistelsen.
Fri tid för att ni ska kunna utforska hotellet, den stora, vackra trädgården och
poolområdet. Eller varför inte en promenad eller skön joggingtur ner till stranden Praia
Garrao som är 1,5 mil lång, för att få ett första saltstänk av Atlanten och se den fantastiska
utsikten?
Ca 20.00
BBQ-middag serveras i Garrao Garden där borden är dukade bland palmer och upplyst
pool.
Under middagen presenteras programmet och dess talare. Leventa berättar om livet i
Portugal.
Ett liveband underhåller från scen och det blir umgänge och skratt fram till midnatt för de
som så önskar.

Leventa är en ordlek av Leva och Event.
För oss är den livsupplevelse ni tar med
er hem lika viktigt som eventets kvalitet.
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Dag 2
07.00 - 09.00
En god och energigivande frukostbuffé står uppdukad. Mellan 07.00-08.00 finns möjlighet
att delta i instruktörsledd yoga på stranden. För de som hellre önskar ta en promenad så
går det utmärkt. Nu väntar en dag av utveckling!

09.00 – 18.00
Konferenspass – se sid 5. Bryt gärna av dagen med en kort vandring, fika på stranden eller
annan energivande paus i naturen.
19.30
Festivalmiddag
Efter en dag av fokus och struktur så blir det en avslappnad och skön buffémiddag som
serveras i trädgården. Vi sitter på filtar och vid mingelbord och äter en riktigt god och
högkvalitativ måltid samtidigt som ett band underhåller från scenen. Vin och öl hämtas
från Superbockvagnar. Ni får dans, glatt umgänge och en riktigt härlig avslutning på
dagen.
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10.00 -18.00 Konferenspass (endast förslag, programmet anpassas till era specifika behov
genom våra kontakter eller era egna föreläsare.)
Föreläsning med syfte att stärka känslan av samhörighet och gemensamma mål.
En blandning av teoripass, korta övningar, diskussioner och reflektioner runt några centrala
framgångsnycklar för att få att dra åt samma håll. Här är några exempel:
•Att leva som vi lär.
•Att skapa goda tillstånd så medarbetarna mår bra och presterar bra.
•Hur våra värderingar och valda sanningar hjälper oss att nå våra visioner och mål.
•Vilken roll spelar tydliga ramar för vår framgång?

Exempel på workshoptema:
Vad vill vi ta med från vår gamla organisation = det här var bra!
Vad vill vi lämna = det här går att göra på bättre sätt.
Sammanfattning: Det här vill vi ta vara på i vår nya organisation.
Vad måste vi göra när vi skapar i vår nya organisation för att alla skall må bra och ha
förutsättningar för att göra ett bra jobb?
Vad behöver var och en göra för att vi ska skapa detta i sin vardag?
Vilka värderingar vill vi skall utgöra bottenplattan för vår nya organisation?
Hur ska vi agera för att visa att vi verkligen lever efter våra värderingar i vardagen?

Sammanfattning
Förmiddagens föreläsning ligger till grund för konkretiserande workshop senare under dagen.
Workshops genomförs först i mindre grupper som sedan går samma till några större grupper där
varje grupp redovisar sina tankar och förslag.
Alla tankar och förslag dokumenteras och tas med hem för fortsatt arbete med att skapa en
gemensam företagskultur där alla kan känna att dom fått vara med och påverka från början.
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Dag 3
07.00 – 09.00
Den härliga frukostbuffén står uppdukad igen. Önskar du ta en morgonpromenad eller
joggingtur så går det utmärkt, men vi föreslår att du sparar dina krafter till dagens
spännande aktiviteter där alla muskler inklusive skrattmusklerna kommer att få träna.
0900 – 18.00 (13.00 - 15.00 serveras buffélunch på stranden)
Teamande aktiviteter på stranden Praia Garrao som ligger i direkt anslutning till hotellet.
Det kommer att bli roliga tävlingar, uppdrag och bus kopplade till strand och vatten.
Aktiviteterna leds av ett eventbolag som har stor erfarenhet av stora grupper. Leventas
team är på plats hela tiden och fångar upp eventuella önskemål.
Att lära känna nya kollegor, samarbeta och att se möjligheter kommer att vara dagens
fokus. Ett viktigt tema i en lekfull, teamande förpackning.
Efter 18.00 är det fri tid för för reflektion och återhämtning.
20.00 – 24.00
Fantastisk galamiddag på stranden Praia Garrao. Med vita dukar och "sand on your feet",
äter vi en lyxig middag i solnedgången till tonerna av Atlantens vågor blandat med soft
musik från kvällens DJ. Det blir tal från företagsledningen och underhållande
överraskningar.
När det börjar krypa framåt småtimmarna finns det möjlighet för fortsatt glatt umgänge
uppe på Ria Park Hotels. Den här kvällen är en riktig wow-upplevelse som man aldrig
glömmer!

Dag 4
Sov länge eller vakna med yoga på stranden mellan 07.00-08.00. Frukosten finns att mumsa
på fram till 10.00. Häng vid poolen, havet eller i trädgården. Byt kontaktuppgifter med alla
era nya vänner och njut av alla minnen i mobilkameran. Beroende på avfärdstid serveras
lunch eller fika.
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