
Välkommen på en 
MÅ BRA DAG  
i MOLPE! 
 

YourCoach och Strand-Mölle ordnar en Må Bra dag i Molpe enligt 
önskat program, och nedan följer ett exempel. Datum och 
klockslag enligt överenskommelse. Platser som kan användas är 
restaurang Strand-Mölle, Stormlyktan och Molpe Paviljong.  

11:00  Välkomstord + Lunch. Exempel på lunchalternativ: 
A) Kyckling- och halloumisallad med bröd och färskost (16€/pers) 
B) stekt abborre med pepparrotssmörsås och kokt potatis (20€/pers) 
C) pepparkruka (oxkött i gräddig och stark sås) med stekt potatis eller klyftpotatis 

(21€/pers) 
Ca 12:15 Föreläsning med ”må bra – tema” (motion, stress, kost...) 

Ca 13:30 Ute: Fysisk aktivitet (finns olika alternativ) och/eller 
samarbetsövningar / team work + stretch. Inomhus vid dåligt väder. 
Bastubadning i strandbastu efteråt är möjligt. 

 
Ca 15:15 Kaffe + frukt/raw chokladboll/smoothie/morotskaka (5-6€/pers) 

15:30 Dagen avslutas 

 
Priser: Lunch och kaffe+frukt/kaka-priserna finns utskriva i programmet, och dessa priser 

är inklusive moms (14%). Priset för programmet och utrymmeshyrorna blir totalt 
25-45€/person (exkl.moms), beroende på storleken av grupp.  

 Vad gäller maten ska gärna alla beställa samma meny, men förstås om 
t.ex. någon inte äter kött så får den personen fisk eller vegetariskt. 

Kontakt: Ta kontakt med oss om ni vill ha en offert eller har frågor. E-post: 
info@yourcoach.fi eller info@strand-molle.fi, tel.nr.: 050 3408398.   

 VÄLKOMNA! 

 

Tervetuliaissanat ja lounas. Esimerkkejä lounasvaihtoehdoista:
A) Kana- ja halloumisalaatti, leipää ja tuorejuustoa (16 e/henk.)
B) Paistettuja ahvenfileitä, piparjuurivoikastiketta ja keitettyjä perunoita (20 e/henk.)
C) Pippuriruukku (häränlihaa kermaisessa, pippurisessa kastikkeessa), paistetut tai 
lohkoperunat (21 e/henk.)

 ”Voi hyvin” -aiheinen luento (liikunta, stressi, ravinto...)

Ulkoilutuokio: liikuntaa (eri vaihtoehtoja valittavana) ja/tai yhteistyöharjoituksia / 
ryhmätyötä + venyttelyä. Huonolla säällä sisätiloissa. Liikuntatuokion jälkeen mah-
dollista saunoa rantasaunassa.

Kahvi + hedelmä/raakasuklaapallo/smoothie/porkkanakakku (5-6 e/henk.)

Hyvinvointipäivä päättyy

Lounasvaihtoehtojen ja kahvin+hedelmän/kakun hinnat ovat ohjelmassa; näissä hin-
noissa on mukana alv (14 %). Maksu ohjelmasta ja tilojen käytöstä on yhteensä 25-45 
e/henk. (ilman alv) ryhmän koosta riippuen.

Ruokavaihtoehdoista toivomme koko ryhmän valitsevan samat vaihtoehdot, mutta 
jos joku ryhmästä ei esim. syö lihaa, on toki saatavissa myös kala- tai kasvisvaihto-
ehto.

Yhteystiedot:
Ottakaa yhteyttä meihin, jos haluatte tarjouksen tai teillä on kysyttävää. Sähköposti: 
info@yourcoach.fi tai info@strand-molle.fi, puh. 050 3408398.

TERVETULOA!

11:00 
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Hinnat: 

Tervetuloa viettämään
HYVINVOINTIPÄIVÄÄ
Molpeen!
YourCoach ja Strand-Mölle järjestävät hyvinvointipäivän Molpessa  
toivomuksienne mukaisesti. Alla on esimerkki mahdollisesta  
ohjelmasta. Päivämäärä ja kellonajat sopimuksen mukaan. Paikat, 
joita hyvinvointipäivän toteuttamisessa voidaan käyttää, ovat ravintola 
Strand-Mölle, rantasauna Stormlyktan ja Molpen Paviljonki.


