
Little Rock Lake Zipline
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KONFERENS  
1 DAG

BOKNINGSBART H
ELA

 ÅRET!



VÄLKOMMEN TILL  
EUROPAS LÄNGSTA  

ZIPLINE – I SMÅLAND! 

16
STATIONER

4KM
LINOR DJUPT INNE I SKOGEN

5–99 AR
ETT STORSLAGET ÄVENTYR SOM FÖR ALLA ÅLDRAR

PÅ RASBRANTEN TILL DET SMÅLÄNDSKA HÖGLANDET.
EN NATURGUIDNING GENOM EN SÄREGEN GEOLOGISKT UPPKOMST.
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09.00 ANKOMST & KONFERENS

Ni anländer hos oss där Ni blir välkomnade och anvi-
sade in i vår konferenslokal. Konferenslokalen ligger 
i vårt vildmarkshus som är rustikt och helt byggt i trä 
med en fantastisk utsikt över sjö och skog. Där vän-
tar kaffe/tee samt fralla, frukt och saft. Vi assisterar 
självklart med inkoppling av datorutrustning till vår 
projektor. 

I pauserna kan Ni passa på att ta en bensträckare över 
vår hängbro som är 25 meter lång och 15 meter över 
mark. För de som inte gillar höjder vilket inte alla gör 
så går det bra att beundra utsikten från vårt restaurang 
däck även där med otrolig utsikt över 

Färsk frukt samt vatten, saft och kaffe finns tillgängligt 
under hela konferensen.

BOKA PÅ SWEDENZIPLINE.COM

12.00 LUNCH

När konferensen avslutas är det dags för lunch i 
konferenslokalen bestående av vår kalla varmrökta lax 
handfångad i Klavreström med potatis, primörer och 
kall sås alternativt vår vildsvinsburgare  som är gjord 
på vildsvins från Småland med potatis, primörer samt 
en hemlig dressing.

Lingondricka, vatten, kaffe, tee ingår till maten.

KONFERENS  
1 DAG 
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13.00 ZIPLINE RÖDA KAMIKAZE BANAN

När lunchen är avslutad och kaffet uppdrucket är det 
dags för Zipline registrering innan utrustningen åker 
på och säkerhetsgenomgången kör igång. Nu börjar 
allvaret.

Här kommer ni få uppleva ett äventyr i vår Småländska 
vildmark Ni sent kommer att glömma.

13.00 GUIDAD BERGSKRISTALL EXPEDITION 

För gäster som väljer att stanna på marken ingår i 
priset en från Base Camp totalt ca 1 km guidad skog-
promenad till Sågebäcksravinen. Vi utrustar oss med 
geologihammare och skyddsglasögon. Väl framme 
vid våra fyndplatser i ravinen knackar vi fram vackra 
bergskristaller. Vi rekommenderar stövlar då ravinen 
vissa gånger om året är ganska fuktig.

BOKA PÅ SWEDENZIPLINE.COM

Vår brantaste bana, näst sista linan, är  
388 meter lång och 42 meter över mark med 
ett fall av 32 meter. Hastighet 75 km/h.



PRISER

BOKA PÅ SWEDENZIPLINE.COM

KONFERENS 1 DAG

DETTA INGÅR I PAKETET
 » Ankomstfika med kaffe/te fralla/vatten
 » Konferens halvdag, tillgång till projektor samt Wifi
 » Färsk frukt, vatten, kaffe till konferens
 » Lunch med vildsvinsburgare alternativt 

 kall varmrökt lax, potatis, primörer.
 » Kaffe på maten.
 » Zipline efter lunch Röda Kamikaze-banan
 » Kaffe/tee fralla efter åkningen innan hemfärd
 » Entré hängbro
 » Hänförande utsikt över sjö och skog

TOTALPRIS
Totalt pris per grupp med max 10 personer
19 500 SEK inkl. moms. 

Tillkommande personer över 10 personer.  
1 950 SEK inkl moms.

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

OFFERT
Vi skickar gärna en offert till Er att presentera för  
era intressenter med alla enskilda kostnader väl  
specificerade så ni kan mer i detalj bestämma vilka 
eventuella tillval ni önskar.
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PRISER
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BRA ATT VETA

UPPLEV SPÄNNING OCH  
GEMENSKAP I UNIK NATURMILJÖ! 

FÖLJ OSS @swedenzipline
#swedenzipline

OM OLYCKAN ÄR FRAMME!

Bolaget tillhandahåller kostnadsfritt en försäkring för 
besöksolycksfall till alla våra gäster. Det innebär att 
så fort ni stiger av på parkeringen i anläggningen, till 
dess att ni sätter er i era fordon igen, är ni försäkrade.
Försäkringen gäller dock inte mot stölder eller skade-

görelse. Vi reserverar oss för såväl stölder som förlust 
av personlig egendom eller skadegörelse mot besö-
kare eller mot anläggningen. Bolaget håller beställare 
ansvarig för skadegörelse som utförs av personer i 
sällskap med beställaren av bolaget produkter.

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 om 500 
SEK där en del av avgiften går tillbaka till miljöfräm-
jande 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. Bola-
get tar emot matavfall som sorteras i våra särskilda 
kärl för detta ändamål. Matavfallet går till tillverkning 
av biogas.

Det finns möjlighet att hyra porslin där disk ingår i 
priset eller ta med eget porslin att själva diska vid vår 
publika diskstation. Den återfinns i anslutning till Stora 
Vildmarksdäcket. Miljömärkt diskmedel ingår!
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LITTLE ROCK LAKE ZIPLINE
Bränderydsvägen Base Camp

Avfart riksväg 31
360 72 KLAVRESTRÖM

Tel 0470-542900


