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KONFERENS PAKET 

BOKNINGSBART HELA
 ÅRET!

FRI PARKERING OCH FRI ENTRÉ TILL PARKEN

3 OLIKA PAKET 
1 DAG 

1 DAG 1 NATT
1 DAG 1 NATT DELUXE

2019



VÄLKOMMEN TILL  
EUROPAS LÄNGSTA  

ZIPLINE – I SMÅLAND! 

8
LINOR

2610
 METER LINOR INNE I SKOGEN

DESSA PAKET INKLUDERAR RÖDA ZIPLINE BANAN

HÅLL ER KONFERENS I EN UNDERBAR NATUR,  
MED ETT GUIDAD ÄVENTYR FRÅN FÅGELNS VY.
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09.00 ANKOMST & KONFERENS

Vår konferenslokal ligger i vårt vildmarkshus som är 
rustik och helt byggd i trä. Där väntar kaffe/tee samt 
fralla, färsk frukt och saft som finns tillgängligt under 
hela konferensen. Vi assisterar självklart med  
inkoppling av datorutrustning till vår projektor. 
I pauserna kan man passa på att ta en bensträckare 
över vår hängbro som är 25 meter lång och 18 meter 
över mark. För de som inte gillar höjder vilket inte 
alla gör, så går det bra att beundra utsikten från vårt 
restaurangdäck. Även där med otrolig utsikt över 
Änghultasjön. 
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12.00 LUNCH

När konferensen avslutas är det dags för lunch i  
restaurangen. 
Lunchen består av Eldarens köttgryta tillagad över 
öppen eld med för säsongen utvalt kött. Serveras med 
potatis och lättdryck samt salladsbuffé.  
Vegetariskt alternativ finns. All vår mat tillagas på 
lokalproducerade råvaror där inköpen görs direkt från 
bonden eller jägaren. 

KONFERENS  
1 DAG  -  1 DAG 1 NATT  -  1 DAG 1 NATT DELUXE

13.00 ZIPLINE RÖD

När lunchen är avslutad och kaffet uppdrucket är det 
dags för Zipline registrering innan utrustningen åker 
på och säkerhetsgenomgången kör igång. Den Röda 
banan har en totallängd från 2610 meter fördelat på 8 
linor. Ni zippa genom vuxen storskog och genom flera 
nyckelbiotoper. Man färdas som högst 52 meter över 
mark. Längsta enskilda lina är 427 meter och högsta 
hastighet är ca 75 km/h. 
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17.00 MIDDAGS BUFFÉ I BASE CAMP 

Efter åkningen kommer man tillbaka till Base Camp 
där utrustningen återlämnas och en ordentlig  
middagsbuffé står redo. Självklart ingår kaffe efter 
maten. Vill man ha något starkt till maten så har vår 
restaurang fullständiga rättigheter. 

17.30 INCHECKNING I DUBBLEKÅTAN / VILDMARKSPANELRUM 
 
Inkvartering i dubbelkåtan alternativt vildmarkspa-
nelrummen där Ni senare skall övernatta tillsam-
mans. Dubbelkåtan är utrustad med ett 10 cm tjock 
sammanhängande skum gummigolv, som ger bästa 
tänkbara sov komfort. Sovtäcken och kudde 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.  
Om man väljer Deluxe paketet ingår övernattning 
i vildmarkspanelrummen som är enklare övernatt-
ningsrum, dusch och toalett finns ca 25 meter från 
rummen. Man sover i våningssängar. Rummen är 
utrustade med kylskåp och AC. 

18.00 VILDMARKSSPA

Vi har eldat upp vår badstuga till 40 grader. Badstu-
gan har en djupdel på 2 meter. Efter 18.00 får man 
elda själva i kaminen för badvattnet. I vår vedeldade 
bastu på vildmarksdäcket kan många personer njuta 
timtal i bastuvärmen. Bastu kan köpas till om man 
inte valt Deluxe paketet.
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DAG 2   08.00 FRUKOST I BASE CAMP  

Frukost ingår i övernattnings paketen och står redo 
tidigast 08.00 i restaurangen. Vi har tre olika frukost 
alternativ. Liten frukost, mellan frukost samt en frukost 
från elden som hämtas i utekök. Mer detaljer om våra 
menyer kan ni se på hemsidan.

13.00 KÖPA TILL GRILL- OCH RÖKSKOLA 

För gäster som väljer att stanna på marken är det 
möjligt att köpa till en Grill- och rökskola där Ni själva 
är med och tillagar en utsökt måltid utomhus med 
vår duktiga kock. Tillsammans tillagar vi en trerätters 
meny som Ni sedan får avnjuta i vidunderlig miljö. 
Vi lagar färsk fisk, viltkött från skogen och en helt un-
derbar paj från skogens skafferi!



PRISER

BOKA PÅ SWEDENZIPLINE.COM

KONFERENS 1 DAG 09.00-17.00

DETTA INGÅR I PAKETET
 » Ankomstfika med kaffe/tee, fralla/vatten
 » Konferens halvdag, tillgång till projektor samt Wifi
 » Färsk frukt, vatten, kaffe till konferens
 » Lunch med Eldarens köttgryta
 » Kaffe på maten
 » Zipline Röda banan
 » Kaffe/tee, fralla efter åkning innan hemfärd
 » Entré hängbro
 » Hänförande utsikt över sjö och skog

TOTALPRIS
Totalt pris per grupp med max 10 personer
22 500 SEK 

Tillkommande personer över 10 personer.  
2 250 SEK  

Detta paket passar grupper om upp till  
två grupper om totalt 20 deltagare.
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UPPLEV SPÄNNING OCH  
GEMENSKAP I UNIK NATURMILJÖ! 

FÖLJ OSS @swedenzipline
#swedenzipline



PRISER
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PRISER
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KONFERENS 1 DAG 1 NATT 09.00 - 09.00 

DETTA INGÅR I PAKETET
 » Ankomstfiska med kaffe/te fralla/vatten
 » Konferens halvdag, tillgång till projektor samt Wifi
 » Färsk frukt, vatten, kaffe till konferens
 » Lunch med Eldarens köttgryta
 » Kaffe på maten
 » Zipline Röda banan 
 » Entré hängbro
 » Hänförande utsikt över sjö och skog
 » Middags buffé och kaffe
 » Grillplats under tak
 » Badstuga 
 » Dusch och toaletter
 » Kylskåp 150 liter
 » Övernattning i dubbelkåtan, sovtäcken, kudde med 

örngott
 » Liten frukost i Base Camp

TOTALPRIS
Totalt pris per grupp med max 10 personer
31 360 SEK 

Tillkommande personer över 10 personer.  
3 136 SEK

Detta paket passar grupper om upp till  
två grupper om totalt 20 deltagare. 
 

ATT KÖPA TILL:
 » Grill- och rökskola upp till 10 personer - 7500 SEK
 » Extra deltagare - 625 SEK
 » Endast mat (gäller för zippande vänner) - 461 SEK
 » Bastu - 1000 SEK
 » Badtunna - 3000 SEK
 » Hotell frukost alternativt frukost från elden som hämtas i 

utekök - 40 SEK per person

KONFERENS 1 DAG 1 NATT DELUXE 09.00 - 09.00

DETTA INGÅR I PAKETET
 » Ankomstfiska med kaffe/te fralla/vatten
 » Konferens halvdag, tillgång till projektor samt Wifi
 » Färsk frukt, vatten, kaffe till konferens
 » Lunch med Eldarens köttgryta
 » Kaffe på maten
 » Zipline Röda banan 
 » Entré hängbro
 » Hänförande utsikt över sjö och skog
 » Middags buffé och kaffe
 » Grillplats under tak
 » Badstuga 
 » Bastu
 » Handduk
 » Kylskåp 150 liter
 » Övernattning i vildmarkspanelrum
 » Sängkläder, kudde med örngott
 » Hotell frukost alternativt frukost från elden 

som hämtas i utekök

TOTALPRIS
Totalt pris per grupp med max 10 personer
40 320 SEK 
 

ATT KÖPA TILL:
 » Badtunna - 3000 SEK
 » Grill- och rökskola upp till 10 personer - 7500 SEK
 » Extra deltagare - 625 SEK
 » Endast mat (gäller för zippande vänner) - 461 SEK

ALLA PRISER INKL. MOMS
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LITTLE ROCK LAKE ZIPLINE
Bränderydsvägen Base Camp

Avfart riksväg 31
360 72 KLAVRESTRÖM

Tel 0470-54 2900


