The Absolut Experience är en unik möjlighet att få lära känna Absolut från insidan.
Filosofin, människorna och ambitionerna. Om du någonsin undrade hur Absolut blev
så känd världen över, är det här du får svaren bakom framgången. Det är trots allt här
varje droppe Absolut är destillerad.

Detta besök tar dig bakom kulisserna för att visa hur en av världens finaste vodkor
blir till. Vi lovar en hisnande resa genom hantverk och innovation. Viljan och strävan.
Människor och drömmar. Historien bakom ett av världens mest ikoniska varumärken.
För första gången öppnar vi också dörrarna till vårt destilleri där du med egna ögon
får se hur det går till när Absolut vodka blir till. Besöket avslutas med att vi delar med
oss av våra bästa cocktailtips. Det erbjuds även alkoholfritt alternativ.
Absolut Experience är en guidad tur, 90 minuter lång. Den börjar med en vandring
genom husets olika rum, som alla har en historia att berätta, fortsätter till destilleriet
och avslutas med att vi gör cocktails tillsammans.
Efter ett besök på Absolut Home kommer du förstå att alla vodkor inte är lika.
Absolut Home är tillgänglighetsanpassat, men med begränsad kapacitet per grupp.
Vänligen fråga på förhand genom att kontakta info@absoluthome.com

Barn under 18 år endast tillsammans med målsman.

Avbokningsregler
Privat: Avbokning kan ske senast 24 timmar före den bokade turen. Ombokning kan
ske senast två timmar före.
Grupper:
Avbokning kan ske intill 2 veckor före den bokade turen därefter debiteras beställt
antal.

The Absolut Experience is a unique opportunity to get to know Absolut from the
inside. The philosophy. The people. The ambitions. If you ever wondered how Absolut
could conquer the world, right here is where you’ll find the answers. This is after all
where every single drop has been distilled.

This experience will take you behind the scenes and show you how one of the world’s
finest vodkas is made. You will experience a journey through craftsmanship and
innovation and meet the people, creativity and vision behind the brand. For the first
time, we are also opening the doors to our distillery, and you will see firsthand how
our vodka is produced. The experience will end with us sharing our best cocktail
making tips. There will also be a non-alcoholic alternative.
The Absolut Experience Tour is a guided tour, 90 minutes long. It starts with a tour
through the house, continues to our distillery and ends with a cocktail making
session. After a visit to the Absolut Home you will understand that not all vodkas are
the same.
The Absolut home is accessibility orientated, however the capacity per group is
limited. Please enquire in advance by contacting info@absoluthome.com
Children under 18 years old only with parent.

Cancellation policy
Private: Cancellation can be done latest 24 h before the booked tour. Change your
booking 2 hours before the tour starts.
Groups: Up to 2 weeks before the date of visit, free cancellation. 2 weeks or less- the
visitor will be responsible for the full cost even if he / she does not show up.

