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BOKA PÅ SWEDENZIPLINE.COM

Alla priser inkl. moms
Fri parkering och fri entré till parken

Bokningsvillkor på sid 11-12

ZIPLINE PRISER INDIVID

Äventyr   

Zipline Grön vuxen 1000 SEK
Zipline Grön barn upp till 12 år 700 SEK 
 
 
Zipline Svart 1 750 SEK 
 
 
Zipline Röd  1 750 SEK 

 
Zipline Violett ”4 häftiga linor” 1 000 SEK 
 

PRISLISTA 2021 
SAMT BOKNINGSVILKOR

VI REKOMMENDERAR 
ALLTID ATT 

FÖRHANDSBOKA FÖR 
ATT GARANTERA 

ER PLATS

ALLA BANOR  
ANPASSADE FÖR  
ALLA ÅLDRAR!

TANDEM ÄR ETT  
KOSTNADSFRITT 

TILLVAL
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Klättra inkl. guide/  
säkrare 15 min 250 SEK 

Klättra med egen    
säkrare 60 min 250 SEK

HÄNGBRO KLÄTTERVÄGG

Gå över hängbron och njut 
av utsikten över Småland. 
Vuxen 40 SEK
Barn  20 SEK
Tillgång till hängbron är 
inkl. i Zipline.

Oavsett om ni väntar på era zippandes vänner eller vill göra det 
mesta utav ert besök hos oss så erbjuder vi en mängd möjligheter. 
Base Camp, vår huvudanläggning, erbjuder bland annat följande: 

RESTAURANG/CAFÉ FINE FOREST PUBLIKA GRILLPLATSER

Boka grillplats i två timmar. 
Ved ingår.  
För 10–12 personer.
Grillplats med tak    
Från     200 SEK
Grillplats utan tak 
Från    150 SEK

Drick en kaffe eller ät en 
bit mat i restaurangen. Se 
öppettider samt meny på 
hemsidan.

Bergsbassäng, hopptorn 
och multisportbana. 
 
Kostnadsfritt

VILDMARKS BAD & RELAX 18.00-00.00 BERGSBASSÄNG & MULTISPORTBANA

Badtunna 3 000 SEK 
Badstuga 4 500 SEK  
Bastu  1 000 SEK 
 
Paketpris 8000 SEK 
 
Upp till 8 personer

BASE CAMP
VILL DU NJUTA 

AV PARKEN PÅ EGEN 
HAND SÅ HJÄLPER 

VI DIG ATT HITTA VÅRA 
SMULTRONSTÄLLEN!

Vänligen undvik om möjligt engångsartiklar. Allt  
restavfall tas hem för återvinning och sortering.

TIPSRUNDA/VILSESPÅR

Tipsrunda om djur, natur 
och allemannsrätt. 
 
 
Kostnadsfritt

INTE NUDDA MARKEN BANA

Här kan de mindre barnen 
leka och kanske tävla om 
vem som snabbas klarar 
sig genom banan utan att 
nudda marken.
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Föredrar ni att behålla fötterna på marken eller vill hitta på mer under er 
vistelse i parken har vi en mängd alternativ. Dessa kan vara både adrenalin 

och fartfyllda, tävlingsfokuserade för grupper eller spännande 
naturexpeditioner. Aktiviteterna kan vara styrda och inkludera guide eller  

enbart hyra av redskap eller faciliteter för att nyttja på egen hand. 

Har du frågor eller vill ha hjälp med att sätta ihop ett passande  
upplägg för ert sällskap, kontakta oss gärna!

5-KAMP OCH 8-KAMP

EXPEDITION BERGKRISTALL

FISKE

EXPEDITION GETARYGGARNA

UPPDRAG ÖVERLEVNAD

ESCAPE THE ROOM 

Dagskurs 10 timmar.  
Max. 12 personer
 1 750 SEK/person

Dygnskurs 24 timmar 
Max. 12 personer
 2 950 SEK/person

Guidat äventyr inkl.  
vandring i naturreservat 
med fika. 
Max. 10 personer.  
Ca. 4 timmar

              6 000 SEK

Guidat äventyr i vårt egna 
inmutade område. 
Max. 10 personer.  
Ca. 3 timmar. 
 
 
            6000 SEK

Utmana varandra i 5-kamp eller 8-kamp 
5-kamp deltagare upp till 5 personer 3 600 SEK 
Ytterligare deltagare 5-kamp per person   250 SEK  

8-kamp  deltagare upp till 5 personer 4 200 SEK
Ytterligare deltagare 8-kamp per person                                           350 SEK

 
 
1 timme 1 500 SEK

Man kan fiska på egen 
hand i någon av våra när-
liggande sjöar. 
 
Fiskekort köps på  
www.ifiske.se/

FLER ÄVENTYR

BASEMENT BRUTAL 

 
1 timme med statister  
3750 SEK 
 
1 timme utan statister 
1500 SEK 
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GRUVÄVENTYR HELDAG - NATURVANDRING

PAKET

Heldag för min. 3 personer max. 6 personer med gruväventyr. Från 14 år. Inkl. transport och lunch/middag. 
                                                                                                             Pris per person   3 250 SEK

Vi har flera färdiga paketlösningar, allt från relax till adrenalin, allt upplevs i 
en underbar natur.

VILDMARKSBAD & RELAX

ADRENALIN OCH RELAX

 
Pris per person        2 000 SEK 
Min. 4 personer 

 

 
Pris per person          1 500  SEK 
Min. 4 personer 

 

KONTAKTA OSS FÖR 
ATT FÅ VETA MER 

ELLER FÅ EN OFFERT 
SKRÄDDARSYDD 

EFTER ERA BEHOV!
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UNGDOMSPAKET

UNGDOMSPAKET 2 DAGAR 1 NATT

UNGDOMSPAKET 3-DAGAR 2 NÄTTER

Du har väl inte missat att vi erbjuder ungdomspaket med Zipline, övernattning, mat 
och andra roliga aktiviteter? Vad sägs om att bada badtunna, utmana kompisarna i  
multisportbanan i bergsbassängen eller hjälpa varandra att överleva en Zombie- 
attack? Läs mer om våra skolpaket på vår hemsida. 

Läs mer om hur ni kan finansiera vistelsen hos oss på swedenzipline.com

Se beskrivning skolpaket på hemsidan under ikonen Zipline & Äventyr / 
Paket

Pris per person 2 000 SEK
Min. 10 personer 

Max. 5 grupper i samma sällskap, 50 personer 100 000 SEK

Se beskrivning skolpaket på hemsidan under ikonen Zipline & Äventyr / 
Paket  

Pris per person 3 000 SEK 
Max. 10 personer

Max. 5 grupper i samma sällskap, 50 personer 150 000 SEK

UNGDOMSGRUPPER OCH FÖRENINGAR

KONTAKTA OSS FÖR 
ATT FÅ VETA MER 

ELLER FÅ EN OFFERT 
SKRÄDDARSYDD 

EFTER ERA BEHOV!
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Planerar du en möhippa eller svensexa? Vi hjälper dig att ordna en  
oförglömlig upplevelse oavsett om ni enbart vill ha ett unikt inslag av  

adrenalin och äventyr i form av Zipline eller ett helhetspaket med  
övernattning, mat och andra faciliteter/aktiviteter. Här gäller endast nykter 

Zipline-åkning och det råder totalt förbud mot berusningsmedel före  
äventyret. 

PRANKS

MÖHIPPA & SVENSEXA PAKET 2 DAGAR 1 NATT

Möhippa & Svensexa paket 2 dagar 1 natt                                           2000 SEK per person 
Min. 10 personer 
Max. 24 personer 48 000 SEK 

MÖHIPPA & SVENSEXA

MÖHIPPA- OCH SVENSEXAPAKET

Vårt populära paket erbjuder ett unikt Ziplineäventyr
 specialanpassat för detta paket. I detta äventyr har 
vi valt ut fyra av våra bästa linor för att erbjuda ett 
tidskomprimerat men adrenalinfyllt och häftigt äventyr. 

I paketet ingår bla övernattning samt vildmarksspa.  

Läs mer om vad vi erbjuder i broschyren som du  
hittar på hemsidan.

Kontakta oss för att få  
veta mer eller få en  
offert skräddarsydd  
efter era behov!

VILL NI UTSÄTTA 
DEN TILLTÄNKTA FÖR 

EXTRA PRANKS? 
KONTAKTA OSS!
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För Ert företag eller organisation, stort som litet, kan vi ordna med totallösningar när 
det gäller såväl Ert ledningsmöte, Er konferens eller personalvårdande verksamheter. 

Vi har flera färdiga paket men skräddarsyr gärna efter Era önskemål adrenalinfyllda 
äventyr alternativt relax eller varför inte en kombination! Kontakta oss för förslag så att 

vi tillsammans kan komma fram till en lösning som passar just ert behov.

KONFERENS/FÖRETAGSEVENT

KONFERENSLOKAL

TEAMBUILDING, KOMMUNIKATION OCH SAMARBETE

Halvdag i vårt vildmarkshus inkl. 20 sittplatser,  
projektor, wifi, fruktskål, lättdryck 4 000 SEK 

Heldag i vårt vildmarkshus inkl. 20 sittplatser,  
projektor, wifi, fruktskål, lättdryck          6 000 SEK

Zipline-äventyr kan vara ett otroligt bra sätt att förstärka 
gemenskapen i en grupp. När man vågar utmana sig själv 
och sina rädslor utanför sin komfortzon tillsammans med 
andra krävs en ökad tillit på sin omgivning. Med rätt stöd 
resulterar detta i ökad förståelse, vilket leder till bättre 
sammanhållning i andra vardagliga situationer. För er 

som önskar ytterligare fokus på teambuilding,  
kommunikations- och samarbetsövningar, hjälper vi er 
gärna att planlägga ett passande upplägg. Vi erbjuder 
bland annat femkamp, Escape The Room och flera andra 
aktiviteter som kan erbjudas till grupper. Kontakta oss så 
hjälper vi er gärna att planera bäst upplägg för just er.

KONFERENSPAKET

Konferens paket 1 dag 10 pax 23 500 SEK
Konferens paket 1 dag extra deltagare 2 350 SEK
Konferens paket 1 dag 1 natt 10 pax 35 000 SEK
Konferens paket 1 dag 1 natt extra deltagare 3 500 SEK
Konferens paket 1 dag 1 natt Deluxe 10 pax 40 320 SEK

Vi erbjuder flera paket med och utan övernattning. I paketet erbjuder vi en 
helhetslösning med Zipline-äventyr, konferens, lunch, middag. 

Pris från 23 500 SEK för grupp om 10 personer. Paketet erbjuder även 
rabatterade priser på mat och andra tillval.

KONTAKTA OSS FÖR 
ATT FÅ VETA MER 

ELLER FÅ EN OFFERT 
SKRÄDDARSYDD 

EFTER ERA BEHOV!
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Hos oss erbjuder vi flera boendealternativ. Vad sägs om vårt romantiska Sky Camp för 
två? Dubbelkåtan för hela familjen? Kanske är du en inbiten campare? Eller så trivs du 

bäst i din egen husbil? Oavsett har vi en mängd alternativ beroende på vilken  
vildmarks- eller bekvämlighetsnivå du önskar. I parken råder allemansrätten men vi 

har även avsedda platser som vi rekommenderar och erbjuder nära tillgång till huvud- 
anläggningen med toalett och varmvattendusch. 

Vi hyr även ut tält och övrig utrustning för friluftsliv. Kontakta oss för att undersöka 
tillgänglighet och boka ert boende.

DUBBELKÅTAN

Dubbelkåtan har AC, mjukt madrassgolv. Här ingår miljömärkt el, litet 
kylskåp och WiFi. Hela kåta rymmer 24 personer och kan hyras enligt 
följande:
Hela Dubbelkåtan 12+12 personer  4 000 SEK
Del av Dubbelkåtan max. 12 personer  2 000 SEK

ÖVERNATTNING 1/2

VILDMARKSPANELRUM

Vildmarkspanelrum med litet kylskåp och 25 meter till dusch och WC. 
Inkl. sovtäcke, kudde, örngott och handduk. 
 
Pris per enkelrum/natt 750 SEK
Pris per rum/natt med våningssäng 2 per. 900 SEK
I hyran ingår fritt Wi-Fi

CAMPING LITTLE ROCK LAKE & UTHYRNING AV TÄLT

Tältplats / Natt 10 m2                                                                          250 SEK 
Hyra 4-manna militärtält / Natt 200 SEK
Hyra 12-manna militärtält / Natt 1 000 SEK
Hyra 12-manna tält inkl. uppsättning / Första natt 1 350 SEK

CAMPING FOREST CAMP (BACK TO BASIC)

Forest Camp 8 pers. 
 
 
Grillplats och ved 2000 SEK 
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IN- OCH UTCHECKNING BOENDE

TA MED HUSDJUR?

Incheckning mellan 
14.00–17.00. Utcheckning 
senast kl 11.00. Under juli 
och augusti gäller följande: 
Incheckning 14.00–18.00
Utcheckning senast 11.00

ÖVERNATTNING 2/2
UTRUSTNING ATT HYRA TILL ÖVERNATTNINGSMÖJLIGHETER
Hyra sovtäcke och kudde / Natt 50 SEK
Hyra 10 mm liggunderlag / Natt 25 SEK
Tillgång till dusch och toalett (för kväll/natt)     150 SEK 
Tillgång till dusch och toalett huvudbyggnad (för kväll/natt)       350 SEK 
Handduk stor 50 SEK

FÖRSÄLJNING/SOUVENIRER

Grillkol 49 SEK
Tändvätska 49 SEK
Eget kylskåp på vildmarksdäck  150 SEK 
Diskstation får disponeras fritt

FÖRSÄLJNING & VILDMARKSDÄCK

I våra boende är det ej tillåtet med husdjur. På del av vildmarksdäcket 
är det tillåtet att medtaga snälla kopplade husdjur. Vi har även flera 
platser runt om i parken där ni kan koppla er hund där vi även erbjuder 
vattenskålar.

ÖRN 
900 SEK

UGGLA 
200 SEK

SVAMP 
LITEN 150 

SEK

ÄLG 
300 SEK

SVAMP 
STOR 200 

SEK

T-SHIRT 
199 SEK
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Vänligen notera att vår avbokning policy innebär bryttiden klockan 24.00 
svensk tid. Detta innebär att om du avbokar efter klockan 18.00 dagen 

före bokad tid blir återbetalningen 0% tillbaka.

AVBOKNING AV INDIVIDBOKNING

Avbokning skall ske skriftligt av bokningsansvarig genom att skicka E-post  
innehållande ordernummer samt namn på deltagare som skall avbokas.  

Senast 48 timmar före bokad avgång  100 % återbetalning 

Senast 24 timmar före bokad avgång 50 % återbetalning 

Mindre än 24 timmar före bokad avgång 0 % återbetalning  

Om Er vikt överstiger 125 kg vid kontroll 0 % återbetalning  

Om Ni är påverkade av berusningsmedel eller  
droger vid ankomst gäller ingen återbetalning    0 % återbetalning  
 
Om man ej är på plats 30 minuter före avgång  
kan man erbjudas senare avgång alternativt      20 % återbetalning

BOKNINGSVILLKOR FÖR PAKETBOKNINGAR OCH BADFACILITETER

För grupper som bokas i vårt bokningssystem eller som 
bokas direkt hos oss gäller följande: 

 » Produkterna skall vara betalda före avgång.

 » Om produkterna avbokas mer än 5 arbetsdagar före  
avgång återbetalas 50 %. 

 » Om produkterna avbokas mindre än 5 arbetsdagar före 
avgång återbetalas 0 %.

 » Vänligen notera att endast den som genomfört  
bokningen kan avboka/omboka.

 » För att kunna genomföra en bokning gäller det att  
man accepterar översända bokningsvillkor och det  

att ni återbekräfta dessa till oss.

FÖRSENINGSAVGIFT FÖR GRUPPBOKNINGAR

Om man ej är på plats 30 minuter före avgång till- 
kommer förseningsavgift enligt följande:

 » Grupp om 8 personer 200 SEK per påbörjad  
15 minuters intervall, exkl moms

 » Grupp om 16 personer 400 SEK per påbörjad  
15 minuters intervall, exkl moms

 » Grupp om 24 personer 600 SEK per påbörjad  
15 minuters intervall, exkl moms

 » Grupp om 32 personer 800 SEK per påbörjad  
15 minuters intervall, exkl moms

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR
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BOKNINGSVILLKOR FÖR BOENDE

FORCE MAJOR

SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER FÖR  
SAMARBETSPARTNERS PRESENTKORT

När blir min bokning bindande? Både du och vi är 
bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen 
och du betalt hyran.

När skall jag betala? Betalning av boendet skall ske i 
samband med bokningen.

Vad händer om jag inte betalar i tid? Om du missar  
betalningen av hyran räknas det som en avbokning  
från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka? Du kan avboka skriftligt 
via E-post till booking@littlerocklake.com. Avbokningen 
gäller endast om du som bokat gör avbokningen. Din 

avbokning är giltig först när du fått en skriftlig bekräftelse 
av oss. Avbokning upp till kl 18.00 dagen före ankomst 
gäller 100 % åter på inbetalt belopp. Avbokning kan 
ske senast kl 18.00 dagen före ankomst. Uteblir du utan 
avbokning eller avbokning senare än 18.00 måste du  
betala för ett dygn. Om boendet haft särskilda kostnader 
med anledning av er beställning blir ni ersättnings- 
skyldig för dessa.

Vad händer vid sen ankomst? Rummen är reserverade 
för senaste ankomst 18.00. Räknar du med att komma 
senare måste du meddela oss för att inte riskera att 
rummen hyrs ut till annan gäst.

Om en avgång på grund av extrema väderförhållanden ej kan verkställas inom 2 timmar från utsatt avgångstid har 
man rätt till kostnadsfri ombokning eller 100 % tillbaka. Konsumentlagen.

Alternativt det att presentkort som gäller i 2 år framåt utfärdas till 200 % av fulla värdet.

Om extrema väderförhållanden inträffar ute i banan och det att inte äventyret kan fortsättas inom 1 timme utan 
måste avbrytas återbetalas 50 % eller det att man ha rätt till kostnadsfri ombokning. Grupp som startat och uppträ-
der tillsammans ute i banan under det att extrema väderförhållanden inträffar får ej splittras utan det att en ledsaga-

re ansluter för evakuering. Konsumentlagen, Produktsäkerhetslagen samt Lagen om skydd mot olyckor.

Eventuella samarbetspartners presentkort kan endast 
användas som betalmedel vid individbokningar och 

är ej ett giltigt betalmedel vid redan rabatterade 
gruppbokningar.

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR

Välkommen att boka Ert ECO-äventyr!
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