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FRI PARKERING OCH FRI ENTRÉ TILL PARKEN

2020



VÄLKOMMEN TILL  
EUROPAS LÄNGSTA  

ZIPLINE – I SMÅLAND! 

UPPLEV ER SVENSEXA/MÖHIPPA I UNDERBAR NATUR.

MÖHIPPA & SVENSEXA ZIP ÄR EN DEL AV BANAN SOM BESTÅR AV:

1063M 
LINOR DJUPT INNE I SKOGEN

HÄFTIGA LINOR4
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Möhippa – Svensexa paketet är ett specialdesignat äventyr för 
möhippor och svensexor som syftar till att ge deltagarna en  

oförglömlig upplevelse att minnas långa tider. Vår miljö i Base Camp 
är inte riktigt svensk, den är inte heller riktig amerikansk, den är en 

unik miljö, en rasbrant på det småländska höglandet.

MÖHIPPA 
& SVENSEXA  

2 DAGAR 1 NATT

DAG 1



BOKA PÅ SWEDENZIPLINE.COM

MÖHIPPA 
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2 DAGAR 1 NATT

 

Ni börjar med att bli välkomnade till Base Camp där Ni registrerar Er 
inför Zipline äventyret och all åkutrustning tilldelas. Vi håller säker-
hetsgenomgång och därefter är det dags för Zipline åkning. Ni zippar 
den Voioletta banan ” 4 häftiga linor. Den högst höjd är 52 meter över 
marken, på den snabbaste lina kan man kommer upp till 75km/h och 
den längst linan är 388 meter långt.  Före Zipline åkning är all form av 
berusningsmedel otillåtna. Däremot går det bra att släcka törsten efter 
åkningen.

DAG 1
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12.00 LUNCH

Ni har tillgång till en grillplats i Base Camp där Ni kan ta med eget starkt..

09.00 ANKOMST OCH 10.00 NYKTER ZIPLINE ÅKNING



14.00 INCHECKING I DUBBELKÅTAN

Inkvartering i dubbelkåtan som är utrustad med ett 10 
cm tjock sammanhängande skum gummigolv, som 
ger bästa tänkbara sov komfort. Sovtäckenkudde med 
örngott ingår i uthyrningen. Kåtan har dessutom en 
ladd station med miljömärkt el vid varje sovplats och 
air kondition med värme och kyla. Några få meter från 
kåtan finns gemensamma duschar och toaletter. Blir 
ni fler än 24 personer reser vi ett eller flera 12-manna 
militärtält i anslutning till Vildmarksdäcket. Militärtäl-
tet utrustas med mjuka luftmadrasser, sovtäcken och 
kudde med örngott. En gemensam ladd station för 
mobiler finns i militärtältet. Tältkaminen går att elda 
i med ved för kyliga nätter. Elda gör ni själva och ved 
ingår. 
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13.00 EGEN AKTIVITET ELLER ATT KÖPA TILL

Efter lunchen kan man välja egna aktiviteter alternativt att 
köpa till av oss.

5-KAMP ALTERNATIVT 8-KAMP - 1-2 TIMMAR EXTRA 
Vi kan erbjuda flera olika samarbetsövningar i Base Camp där 
man tävlar mot varandra och med varandra.  
Dessa aktiviteter passar utmärkt som teambuilding men även 
för rent nöje.

14.00 BASEMENT BRUTAL 
Denna rollspels aktivitet genomförs under vårt
vildmarksdäck. Deras uppdrag är att hjälpa sina
inlåsta kamrater att ta sig ut, och om möjligt
oskadliggöra Zombies. En mycket spännande lek som
ungdomarna älskar. Tidsåtgången är ca. 1 timme och
aktiviteten är inte lämplig för elever med klaustrofobi
eller andra trauma.

Prank kan köpas till från 1500 SEK. Avnjut egen måltid på en av våra grillplatser.
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18.00 VILDMARKSPA MED UPPVÄRMD BADSTUGA ELLER BADTUNNA SAMT BASTU 

Vi har eldat upp vår badstuga med en djuphåla om två 
meter. Vår vedeldade bastu på vildmarksdäcket där 
många personer kan njuta timtal i bastuvärmen. Man 
kan själva laga sin mat på någon av våra publika  
grillplatser. 
Vänligen notera att det är förbjudet att spela hög musik 
på vildmarksdäcket då vi inte vill störa naturen och 
andra gäster.
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Pranks kan köpas till.

Badstugan har djuphåla om 2 meter, 40 
gradigt vatten lämplig till max 10 personer.

17.00 MIDDAG 

Här kan man precis som med lunchen välja att tillaga egen medhavd 
mat vid någon av våra publika grillplatser. 

Med denna vy från vildmarksdäcket kan man avnjuta solnedgången över skogen!



DAG 2
08.00-11.00 FRUKOST OCH HEMFÄRD

Frukost som man gör iordning själv.

PRISER

MILJÖPOLICY

Vänligen notera att bolagets miljöpolicy säger sig vilja 
undvika engångsartiklar som plast- och pappersför-
packningar för mat och dryck. Vi vill även undvika 
papperstallrikar, engångs plastbestick och muggar. 
Bolaget tar därför ut en soptömningsavgift, där en del 
av avgiften går tillbaka till miljöfrämjande åtgärder. 
 
Dessa åtgärder är ofta manuellt utfört arbete utan 
miljöpåverkan istället för maskinellt utfört arbete.   
Om sopor tas hem av brukaren tas ingen avgift ut och 

det finns tre olika kärl för sortering i anläggningen.  
Bolaget tar emot matavfall som sorteras i våra  
särskilda kärl för detta ändamål. Matavfallet går till 
tillverkning av biogas.
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DAG 2 PRISER
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MÖHIPPA & SVENSEXA 2 DAGAR 1 NATT

DETTA INGÅR I PAKETET
 » Övernattning i dubbelkåtan 
 » Fri tillgång till ladd station vid varje sovplats
 » Fri WIF
 » Mjuka sovriktiga liggplatser 
 » Sovtäcke och kudde med örngott 
 » Vattentoaletter 
 » Varmvattendusch 
 » Vatten och diskstation 
 » Kylskåp 150 liter 
 » Grillplats med fri ved 
 » Tillgång till utsiktstorn och hängbro 
 » Ziplineåkning ”fyra häftiga linor” med två säkerhets-

guider 
 » Uppvärmd badstuga 
 » Uppvärmd bastu 
 » Vildmarksgym 

 
PRIS MAX 10 PERSONER
20 000 SEK 
(Ordinarie pris 22 850 SEK)

ÖVER 10 PERSONER 
Pris per tillkommande personer 2000 SEK

FLER ÄN 24 PERSONER 
 

 

ALLA PRISER INKL. MOMS.

Blir Ni fler än 24 personer kan vi resa militärtält 
i anslutning till vildmarksdäcket

ATT KÖPA TILL:
 » Uppgradering till Röda alt. Svarta bana - 500 SEK per 

person
 » Uppvärmd badtunna - 3000 SEK
 » 5 kamp i Base Camp ca. 45 min - 3600 SEK  / upp till 5 

personer
 » Grillkol per säck - 49 SEK 
 » Tändvätska - 49 SEK 

PRANKS
 » Pris från 1500 SEK 

Kontakta oss för mer information. 

UPPLEV SPÄNNING OCH  
GEMENSKAP I UNIK NATURMILJÖ! 

@swedenzipline
#swedenziplineFÖLJ OSS
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LITTLE ROCK LAKE ZIPLINE
Bränderydsvägen Base Camp

Avfart riksväg 31
360 72 KLAVRESTRÖM

Tel 0470-54 2900


