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Historisk känsla - med rätt tält
och kringutrustning

Vi har ett unikt utbud av tält, utrustning och tjänster. Allt du behöver
för att skapa den rätta historiska atmosfären.

 Rektangulära tält 3 x 4,5 - 3 x 6 meter

Kan användas för exponering, utspisning, förvaring, boende, rekvisita. Sidorna går att rulla upp eller ställa ut. Ställer man ut sidorna
fungerar de som tak. Konstruktionen är fristående vilket innebär att
tälten kan användas innomhus som ex. mässmontrar.

 Ovalt tält 5 x 7 meter

Ett klassiskt “riddartält” med hög takhöjd. Rymmer ca 30 sittande.
Perfekt som VIP-tält med servering och bord.

 Fyrkantigt tält 4,5 x 4,5 meter

Tältet rymmer ca 25 sittande. Ena halvans väggar kan rullas upp eller fällas ut vilket ger en total yta på 7 x 8 meter. Passar för servering
eller exponering / monter. Konstruktionen är fristående (se ovan).

 Rektangulärt tält 5 x 6 meter

Stort tält med lösa väggar som kan ställas ut vilket ger en totalyta på
9 x 10 meter. Passar som scen eller till servering . Tältet rymmer ca
30 sittande.

 Rektangulärt tält 9 x 12 meter

Europas största medeltidstält! rymmer upp till 200 sittande. Vid
servering med buffé eller dans 150 sittande. Alla väggar går att rulla
upp eller ställa ut. Ett mycket flexibelt tält med stora möjligheter.

 Soltak 4 x 6 - 5 x 9 meter

Ger en trevlig atmosfär och behagligt skydd mot sol och regn. Passar över ätande gäster eller vid annan sittning utomhus.
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 Bord och bänkar

Våra bänkar och bord är i medeltida stil med lösa bockar. Bänkoch bordsskivor är rustika och vi har för upp till 200 personer.

 Servis

Vi har medeletida servis bestående av trätallrik, kniv, träsked
och keramikmugg för upp till 150 personer. Till det finns kannor, uppläggningsfat, dukar och bordsdekorationer.

 Catering

Vi lagar mat, på plats, för upp till 650 personer. Menyn är
historiskt inspirerad, smaklig och annorlunda. Vi använder oss
av vedeldade spisar och grillar. Dofterna, röken och den muntra
personalen bidrar på ett härlig sätt till atmosfären.

 Eldar och belysning

Eldhinkar, eldkorgar och marschaller är oslagbara sätt att skapa
stämning. Vi har eldar för alla tillfällen.

 Aktiviteter

Vi erbjuder ett brett utbud av aktiviteter; blankvapentest,
Sveriges enda muslaburint, bågskytte, armborstskytte, lyckohjul, ponnyridning och remmalag. Allt är smakfullt utformat i
medeltida stil och genomförs på ett säkert sätt

 Underhållning och attraktioner

Vi förmedlar musiker, gycklare, tornerspel, spåtanter, eldshower, teatersällskap, svärdskämpar, rollpersoner, föreläsare, vakter
mm.
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