
Little Rock Lake Zipline
SWEDENZIPLINE.COM

MÖHIPPA 
& SVENSEXA   

2 DAGAR • 1 NATT

BOKNINGSBART HELA
 ÅRET!

FRI PARKERING OCH FRI ENTRÉ TILL PARKEN
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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.



BOKA PÅ SWEDENZIPLINE.COM

Möhippa – Svensexa paketet är ett specialdesignat tvådagars 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
09.00 ANKOMST TILL BASE CAMP

Dubbelkåtan är utrustade med 10 cm tjock samman-
hängande miljöanpassat mjukplastöverdraget skum 
gummi golv som ger bästa tänkbara sov komfort. 
Kåtan har dessutom air kondition värme och kyla. 
Att ligga mjukt och bra uppskattas alltid och vi slip-
per allt stök med liggunderlag och luftmadrasser. 
Sovtäcken och kudde och örngott ingår i uthyrningen. 
Kåtans sovavdelningar har dessutom en ladd station 
med miljömärkt el vid varje sovplats och WIFI finns 
tillgängligt via inloggning eget Facebook konto.  
Vattentoaletter med handfat och dusch med varm- 
vatten finns bara några meter från Kåtan. 

Har Kåtan varit uthyrd natten före Er ankomst kan 
inkvartering i Kåtan ske först klockan 14.00. 

Blir ni fler än 24 personer reser vi ett eller flera 12-manna 
militärtält i anslutning till Vildmarksdäcket. Militärtältet 
utrustas med mjuka luftmadrasser, sovtäcken och 
kudde med örngott. En gemensam laddstation för 
mobilen finns i militärtältet. Tältkaminen går att elda i 
med ved för kyliga nätter. Elda gör ni själva.

DAG 1

BOKA PÅ SWEDENZIPLINE.COM

BOKNINGSBART HELA
 ÅRET!



LUNCH

Det finns tillgång till publika grillplatser i Base Camp 
och dessa grillplatser kan reserveras mot avgift och 
på dessa platser kan man ta med eget starkt då dom 
inte omfattas av vårt serveringsområde. Vatten från 
egen källa två hundra meter ned i berget finns att 
tappa från vattenkran. Stora Vildmarksdäcket har icke 
väderskyddade sittplatser upp till 30 personer.

VI KAN ORDNA MED MATEN
Vi kan även ordna med lunch/middag som tillval som 
då serveras detta som grillbuffé på Stora Vildmarks-
däcket och kock ingår vid matlagningen. Då äter vi 
på porslin med riktiga bestick och glas för minsta 
miljöpåverkan.

BOKA PÅ SWEDENZIPLINE.COM

MILJÖRIKTIGA RÅVAROR
kan tillhandahålla unika råvaror som kan utgöra basen 
för er måltid. Dessa råvaror är en gluten och laktosfri 
vildsvinsburgare från Småländska vildsvin. Dessa bur-
gare grillar/steker man själv på någon av våra publika 
grillplatser eller på vårt fältkök med totalt fyra gasol-
plattor. 

Vi kan också erbjuda som tillval en färdig varmrökt 
lokalproducerad laxkotlett. Notera att fisken innehåller 
ben då det är frågan om en handfångad lax. Till dessa 
två produkter ingår även kall sås som är laktosfri men 
kan innehålla spår av både gluten och laktos som 
information till den särskilt känsliga för dessa ämnen. 
Man kan sedan själv medtaga för lunchen/middagen 
lämpliga rotfrukter/primörer/sallader/drycker.

13.30-01.00 VILDMARKSPA MED UPPVÄRMD BADSTUGA ELLER BADTUNNA SAMT BASTU 

BADA I BADTUNNA
Vi har eldat upp våra badtunnor och en av badtunnorna
har en djuphåla om två meter. Vår vedeldade bastu 
på vildmarksdäcket där många personer kan njuta 
timtal i bastuvärmen och/eller välja badtunna med 40 
gradig vatten. Efter klockan 17.00 får man elda själv i 
kaminen för badvattnet..

Man kan beställa mat och dryck via vår restaurang till 
starkt rabatterat pris eller så lagar man sin mat själv på 
någon av våra publika grillplatser

Om mat och dryck beställas är det vårt serveringsom-
råde som inkluderar badtunna men ej badstugan. Al-
kohollagen och Livsmedelslagen. Vänligen notera att 
det är förbjudet att spela musik på vildmarksdäcket.

BOKA PÅ SWEDENZIPLINE.COM

10.00 NYKTER ZIPLINE ÅKNING

Efter Ni kommit till rätta i Dubbelkåtan är Ni redo för 
att vi registrerar Er och all åkutrustning tilldelas. Vi 
håller säkerhetsgenomgång och därefter är det dags 
för Zipline åkning. 

Vi börjar med att gå upp via en spiraltrappa i vår lim-
trästolpe och på 17 meters höjd ansluter en hängbro 
som är 25 meter lång. Här har vi en av Sveriges vack-
raste utsikter och efter en kort promenad över bron är 
vi framme i starttornet. Första sträckan vi zippar är 94 
meter och sedan bär det iväg på sträcka två som är en 
lina på 370 meter och högsta hastighet vi når är 70 
km/h. Fallet är totalt 24 meter i denna del av banan. 
Därefter följer en kortare skogspromenad på 250 
meter till torn 6.

Väl uppe i torn 6 är det dags att zippa vår näst längsta 
lina på 388 meter till Rosenborg tower där man åker 
som högst 75 km/h.

När alla deltagare landat nere i Rosenborg tower så är 
det dags att gå upp i en spiraltrappa för att få ny höjd 
så vi kan zippa de sista linorna på 211 meter till Happy 
Ending. Dessa linor är parallella och tillåtet att tävla 
med sina vänner.

Vid Happy Ending tas gruppfoto och sedan följer man en 
ca 10 minuters skogspromenad tillbaka till Base Camp.

Före zipline åkning är all form av berusningsmedel otillåt-
na. Däremot går det bra att släcka törsten efter åkningen.

Middag senast klockan 17.00 om 
köp önskas via vår restaurang.

Pranks kan köpas till.

Vår längsta och brantaste lina. 388 meter med 
42 meter fall. Hastighet 75 km/h. Torn 6.

Som tillval kan en 5 kamp tillhandahållas 
och då tar äventyret ca 3 timmar. 

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



DAG 2
FRUKOST OCH HEMFÄRD

Frukost antingen som man gör iordning själv eller så som 
tillhandahåller som riktigt hotellfrukost mot tillval. Frukost 
kan vi servera från klockan 08.00 på morgonen och det är 
också den tid vi låser upp Base Camp.

PRISER

BOKA PÅ SWEDENZIPLINE.COM

SKOLPAKET ÄVENTYR 2 DAGAR OCH 1 NATT

DETTA INGÅR I PAKETET
 » Övernattning i dubbelkåtan
 » Fri tillgång till ladd station vid varje sovplats
 » Fri WIFI via inloggning facebook konto
 » Mjuka sovriktiga liggplatser
 » Sov täcke och kudde och örngott
 » Vattentoaletter
 » Varmvattendusch
 » Vatten och diskstation
 » Kylskåp 150 liter
 » Fältkök med 2 styck gasolplattor inkl. gasol 

 att bruka gemensamt med andra
 » Wokpannor, stekpannor, kastruller att 

 diska själva. Kaffebryggare
 » Tillbringare, termosar, att diska själva
 » Grillplats med fri ved
 » Utsiktstorn och hängbro
 » Ziplineåkning med två ingående säkerhetsguider  

 fyra häftiga linor
 » En styck uppvärmd 16 personers badtunna
 » Bastu
 » Vildmarksgym 

 

TOTALPRIS
PRIS MAX 10 PERSONER - LÄGSTA ENHETSPRIS
16 775 SEK inkl. moms, exkl. moms 14 978 SEK
(1 675 SEK per person om ni är 10 personer)

ÖVER 10 PERSONER  
Pris per tillkommande personer 1 500 SEK inkl moms 
per person, exkl moms 1 339 SEK

Moms ingår med 12 % boende med tillbehör.

OFFERT
Vi skickar gärna en offert till Er att presentera för era 
intressenter med alla enskilda kostnader väl specifice-
rade så ni kan mer i detalj bestämma vilka eventuella 
tillval ni önskar.

 

TILLVAL KOSTNAD PER PERSON
Alla priser inkl. moms

5 kamp i banan  1 000 SEK
Grillkol per säck 49 SEK
Tändvätska 49 SEK
Hyra porslin inkl. disk 20 SEK 
per person och måltid

RABATTERADE PRISER MAT OCH DRYCK
Fika med fralla och lätt dryck 25 SEK
Lunch min 10 pers. 89 SEK 
Middag min 10 pers. 89 SEK 
Kaffe/tee/saft o fralla 25 SEK
Övrigt från matsedel 50 %

STARK DRYCK RABATTERAT 45–50 % 
Starköl 50 cl 45 SEK 
 Vitt vin 15 cl 45 SEK
Rött vin 15 cl 45 SEK
4 cl starksprit 49 SEK

ATT TILLREDA SJÄLVA SOM VI KAN TILLHANDAHÅLLA
Vildsvinburgare ca 150 g 50 SEK
Laxkotlett ca 150 gram 50 SEK
Potatissallad 10 kg 350 SEK

FRUKOST
Klockan 08.00 – 11.00
Hotellfrukost 10–20 pers.  199 SEK per person 
Hotellfrukost minst 20 pers. 99 SEK per person



BRA ATT VETA

BOKA PÅ SWEDENZIPLINE.COM

UPPLEV SPÄNNING OCH  
GEMENSKAP I UNIK NATURMILJÖ! 
BOKA PÅ SWEDENZIPLINE.COM

FÖLJ OSS @swedenzipline
#swedenzipline
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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 0470-54 29 00


