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Vildmarksbad & relax paketet är ett specialdesignat paket för relax 
och lugn. Ett paket som syftar till att ge deltagarna en oförglömlig 

upplevelse att minnas i 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.

VILDMARKSBAD  
& RELAX 

DAG 1
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VILDMARKSBAD  
& RELAX 

 

Ni anländer till Base Camp där Ni blir välkomnade och checkar in i dubbelkåtan, alternativt uppgradera till  
vildmarkspanelrum.

DAG 1
16.00 ANKOMST TILL BASE CAMP, INCHECKNING BOENDE

 

Dubbelkåtan är utrustad med AC med värme och kyla, 10 cm sammanhängande madrassgolv samt sovtäcke, kudde 
och örngott. Dubbelkåtan är placerad på vårt vildmarksdäck med underbar utsikt över sjö och skog. Laddstation finns 
vid varje sovplats. Detta boende rymmer 12 personer per del, totalt plats för 24 personer.

DUBBELKÅTAN

 

Vildmarkspanelrummen ligger ca. 25 meter från dubbelkåtan och är enkla rum med våningssängar samt utrustade 
med kylskåp. Dusch och toalett finns ca. 25 meter från rummen på vildmarksdäcket. Vi har 5 rum för totalt 10 personer.

VILDMARKSPANELRUM
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Nu är det dags för middagsbuffé som serveras från restaurangen . Buffén innehåller några olika sorters grillkorv, pota-
tis sallad med primörer. Vatten/saft/kaffe/tee ingår efter maten. Om Ni önskar fler alternativ, vänligen kontakta oss.

17.00 MIDDAGSBUFFÉ

RESTAURANG 
FINE FOREST
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18.00 UPPVÄRMD BADTUNNA/BADSTUGA/BASTU

Efter middagen står badtunna/badstuga och bastu redo. Allt vedeldat och badtunnorna är uppeldade till 40 grader 
varmt vatten när Ni är redo att stiga och njuta av kvällen. 
 

VILDMARKSBAD 
& RELAX

 

Badtunnan och badstugan står på vildmarksdäcket och rymmer upp till 8 personer vardera. Dessa är uppeldade till 40 
gradigt varmt vatten. 

BADSTUGA/BADTUNNA

 

I bergsbassängen kan man hoppa och leka, naturligt bergs- och regnvatten med miljövänlig rening. 
Bastun är placerad på ytterhörnet av vildmarksdäcket, med en makalös utsikt över Änghultasjön. 

BERGSBASSÄNG OCH BASTU



DAG 2
08.00-11.00 FRUKOST OCH HEMFÄRD

Frukost som man gör iordning själv vid grillplatsen alternativt köper till hotellfrukost från  
restaurang Fine Forest.

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 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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VILDMARKSBAD & RELAX 1 KVÄLL 1 NATT

DETTA INGÅR I PAKETET
 » Övernattning i dubbelkåtan 
 » Tillgång till laddstation vid varje sovplats
 » Fritt WIFI
 » Mjuka sovriktiga liggplatser 
 » Sovtäcke och kudde med örngott 
 » Stor handduk
 » Vattentoaletter 
 » Varmvattendusch 
 » Vatten och diskstation 
 » Kylskåp 150 liter 
 » Grillplats med fri ved 
 » Uppvärmd badstuga, badtunna, bastu
 » Vildmarksgym
 » Soptömmning
 » Middagbuffé 

 
PRIS MAX 10 PERSONER
15 000 SEK ( ordinarie pris 18 090 SEK )

ÖVER 10 PERSONER 
Pris per tillkommande personer 1 500 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:
 » Vildmarkspanelrum - 500 SEK per rum/natt
 » Zipline Röda alt. Svarta bana - 1500 SEK per person
 » Basement Brutal dag 1 inkl.  statister 45 min - 3750 SEK
 » Expedition Getaryggarna ca. 4 timmar - 6000 SEK
 » Grillkol per säck - 49 SEK 
 » Tändvätska - 49 SEK 

MAT
 » Hotellfrukost 149 SEK per person 

UPPLEV SPÄNNING OCH  
GEMENSKAP I UNIK NATURMILJÖ! 

@swedenzipline
#swedenziplineFÖLJ OSS
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