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SKOLPAKET 
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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.
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Skolpaketet Äventyr är ett specialdesignat två dagars äventyr 
för ungdomar i ålder 12-19 år och lämpligt för skolklasser och 
fritidsgårdar och särskilda boenden för upp till 30 personer. 

Skolpaketet syftar till att ge deltagaren en oförglömlig  
upplevelse att minnas i långa tider. 

SKOLPAKET 
ÄVENTYR  

2 DAGAR •1 NATT

DAG 1
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SKOLPAKET 
ÄVENTYR  

2 DAGAR •1 NATT

ANKOMST OCH INKVARTERING

Ankomst förmiddag vid lunchtid och inkvartering i 
Dubbelkåtan som har 24 sovplatser på vårt Stora vild-
marksdäck i omedelbar anslutning till Basecamp. 

Dubbelkåtans sovavdelning är utrustad med 10 cm 
tjockt sammanhängande och miljöanpassat mjuk-
plastöverdraget skumgummigolv för bästa tänkbara 
sovkomfort. Kåtan har dessutom aircondition, värme 
och kyla. Sovtäcken och kudde med örngott ingår i 
uthyrningen. Kåtans sovavdelning har dessutom en 
laddstation med miljömärkt el vid varje sovplats. WIFI 
finns tillgängligt via inloggning med eget Facebook-
konto. Vattentoaletter med handfat och dusch med 
varmvatten finns bara några meter från Kåtan. Att 
avdela sovavdelningarna för pojkar och flickor är ofta 
att rekommendera. 

Blir ni fler än 24 ungdomar reser vi ett eller flera 
12-manna militärtält i anslutning nära Vildmarksdäcket. 
Detta utrustas med mjuka luftmadrasser, sovtäcken 
och kudde. En gemensam laddstation för mobiler 
finns i militärtältet. Tälten har tältkamin som man kan 
elda i kalla nätter. Ved ingår.

LEDARE SOVER I EGNA RUM

Som medföljande ledare till skolklassen ingår över-
nattning i vildmarkpanelrum ca 25 meter från vild-
marksdäcket. Rummen har ingen toalett eller dusch 
eller vatten utan man använder samma toaletter och 
duschar som ungdomarna. Enkelt men bekvämt 
boende avskilt från eleverna men ändå med god upp-
sikt. Sovtäcken och kudde med örngott ingår.

DAG 1
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LUNCH

Det finns tillgång till gasolgrill och gasolplattor som 
en fältstation på Vildmarksdäcket. Här finns kastruller, 
stekpannor, tillbringare och vatten från egen källa två-
hundra meter ned i berget. Stora Vildmarksdäcket har 
icke väderskyddade sittplatser upp till 30 personer.

13.00 ZIPLINE ÄVENTYR

Vi åker zipline i Svarta banan vilken är vår mest  
populära produkt. Den består totalt av 8 stationer 
fördelat på 2 km lina i storskogen. Högsta hastighet är 
ungefär 75 km/h och högsta höjd i banan är 52 meter 
då vi passerar över Sågebäcksravinen med ström-
mande vatten under oss. Zipline-äventyret tar ca 3 
timmar. Som ett tillval kan en 5-kamp tillhandahållas 
och då tar hela äventyret ca 4 timmar. Vi är tillbaka i 
Basecamp 16.00 eller alternativt 17.00 om man kör 
5-kamp.

17.00 AKTIVITET OCH  KVÄLLSMAT

Nu kan man förbereda kvällsmaten eller fortsätta med 
egna aktiviteter tills det att man tycker det är dags 
att äta. Som tillval kan ett två timmars pass på vår 15 
meter höga klättervägg köpas till. Två guider som hela 
tiden säkrar dem som klättrar ingår. På två timmar 
brukar ett 20 tal personer hinna prova på klätterväg-
gen. Ni disponerar fritt våra grillplatser alternativt så 
tillhandahåller vi maten i vår restaurang.
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VI KAN ORDNA MED MATEN
Vi kan även ordna med lunch/middag som tillval som 
då serveras detta som grill buffé på Stora Vildmarks-
däcket och kock ingår vid matlagningen. Då äter vi 
på porslin med riktiga bestick och glas för minsta 
miljöpåverkan. Porslin finns också att hyra som tillval 
och då ingår även diskning efteråt. 

MILJÖRIKTIGA RÅVAROR
Vi kan tillhandahålla unika råvaror som kan utgöra 
basen för er måltid. Dessa råvaror är en 150-170 grams 
gluten och laktosfri vildsvinsburgare från Småländska 
vildsvin. Dessa burgare grillar/steker man själv på 
någon av våra grillar på Stora Vildmarksdäcket eller på 
vårt fältkök med totalt fyra gasolplattor. 

Vi kan också erbjuda som tillval en färdig varmrökt 
lokalproducerad laxkotlett om ca 150 gram. Notera att 
fisken innehåller ben då det är frågan om en hand-
fångad lax. Till dessa två produkter ingår även kall sås 
som är laktosfri men kan innehålla spår av både glu-
ten och laktos som information till den särskilt känsli-
ga för dessa ämnen. Man kan sedan själv medtaga för 
lunchen/middagen lämpliga rotfrukter/primörer/salla-
der/drycker, eller så tillhandahåller vi även detta.
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UNDER KVÄLLEN

BADA I BADTUNNA
Vi eldar upp våra badtunnor varav en av tunnorna har 
en djuphåla om två meter. I vår vedeldade bastu på 
vildmarksdäcket kan många personer njuta timtal i 
bastuvärmen och/eller badtunna med 40-gradigt  
vatten. Har vi tur får vi höra Kungsörnarna dra förbi och 
ropa till oss. Blir man lite hungrig framåt kvällskvisten 
är det säkert glöd kvar i grillarna om man tänt dessa 
tidigare på kvällen. Annars tänder vi upp om så önskas.

MULTISPORTBANA 
I anslutning till vildmarksdäcket finns det utegym och 
multisportbana. Vi har även en bergsbassäng med 
hopptorn 3, 5 och 11 meter höga. Två tarzanswing ut 
över vattnet. Bassängen är 6 meter djup och vi lånar 
kostnadsfritt ut våtdräkter.

ALT 1  
SPÖKRUNDA OCH ZOMBIEJAKT

I skymningen meddelas ungdomarna att den legen-
dariske elaka ”Jason” har sitt läger i skogen och att 
”Jason” med zombier måste neutraliseras. Jason kan 
annars komma att ”plocka” ungdomarna en och en 
och många riskeras att vakna upp på morgonen som 
levande döda. Denna aktivitet brukar vara mycket 
uppskattad av ungdomarna. För att inlevelsen skall 
bli störst håller vi denna aktivitet ”vuxenfri” då ungdo-
marna inte alltid uppskattar närvaro av vuxen ledare 
vid den här typen aktivitet. Detta är en upplevelse för 
ungdomar – ungdomar emellan. Genomförandet tar 
1-2 timmar och tre statister ingår i upplevelsen. 
Vi brukar ibland engagera 2-3 deltagande ungdomar 
som hjälpstatister.

ALT 2  
BASEMENT BRUTAL

Som alternativ till spökrunda erbjuder vi också en 
samarbetsövning  ”Escape the room ”. Denna genom-
förs under vårt delvis vattenfyllda vildmarksdäck. Vi 
lånar ut våtdräkter och våtdräktskor till deltagarna för 
att eleverna skall kunna hålla en behaglig kroppstem-
peratur i det ganska kalla ibland midjehöga vattnet 
under vildmarksdäcket. Ungdomarna delas upp i två 
lite grupper. En av dessa grupper har itidigare valt lite 
tuffare händelser medan den andra gruppen valt lite 
mildare händelser. Man kan på skoj kalla dom för den 
”tuffa” gruppen och den ”hariga gruppen”. En tredje 
mindre grupp, av två till tre elever, tilldelas uppgiften 
att bli upplevelsens agenter. Deras uppdrag är att hjäl-
pa sina inlåsta kamrater att ta sig ut, och om möjligt 
oskadliggöra zombier. En mycket spännande lek som 
ungdomarna älskar. Underjorden är utrustad med 
specialeffekter som lampor, rökmaskiner, ljudanlägg-
ning och otäck dekoration för att höja stämningen. 
Tidsåtgången är 1-2 timmar och aktiviteten är inte 
lämplig för elever med klaustrofobi eller andra trauma.
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DAG 2
FRUKOST OCH HEMFÄRD

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

PRISER



DAG 2 PRISER
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SKOLPAKET ÄVENTYR 2 DAGAR OCH 1 NATT

DETTA INGÅR I PAKETET
UPP TILL 8 UNGDOMAR OCH 2 VUXNA  –– 10 PERSONER
 » Övernattning i dubbelkåtan/12-manna tält
 » Fri tillgång till laddstation vid varje sovplats
 » Fri WIFI via inloggning Facebookkonto
 » Mjuka sovriktiga liggplatser
 » Sovtäcke och kudde
 » Vattentoaletter
 » Varmvattendusch
 » Vatten och diskstation
 » Kylskåp 150 liter
 » Fältkök med 4 styck gasolplattor inkl. gasol att  

 bruka gemensamt med andra
 » Wokpannor, stekpannor, kastruller att diska själva
 » Tillbringare, termosar, att diska själva
 » Grillplats med fri ved
 » Utsiktstorn och hängbro
 » Ziplineåkning med två ingående säkerhetsguider  

 i Svarta banan
 » Två stycken uppvärma badtunnor/Bastu
 » Vildmarksgym
 » Multisportbanan och bergsbassängen
 » Våtdräkter och våtdräktskor
 » Spännande och småruskig Spökrunda alternativt  

 samarbetsövning Basement Brutal

TOTALPRIS
FÖRSTA 10-GRUPP
Grupp 16 775 SEK inkl. moms (exkl. moms 14 978 SEK)
(1 677 SEK per person) 10 personer 
(ordinarie pris 33 550 SEK inkl. moms) 

ANDRA 10-GRUPP
Grupp 7 800 SEK inkl. moms (exkl. moms 6 965 SEK)
(1 229 SEK per person) 20 personer

TREDJE 10-GRUPP

7 800 SEK inkl. moms (exkl. moms 6 965 SEK)
32 375 SEK inkl. moms. ( 1 079 SEK per person)
Max 3 grupper i samma sällskap, 30 personer

Moms ingår med 12 % på boende med tillbehör.

TILLVAL KOSTNAD PER PERSON
Priser för 1-3 grupper (10-30 personer)
Alla priser inkl. moms

Grillkol per säck 49 SEK
Tändvätska 49 SEK
Hyra porslin inkl. disk 20 SEK 
per person och måltid
Lunch min 10 pers. 99 SEK /person 
Middag min 10 pers. 134 SEK /person
Kaffe/tee/saft o fralla 50 SEK /person

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.



BRA ATT VETA
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ATT TILLREDA SOM VI TILLHANDAHÅLLER

Vildsvinburgare, ca 150 g 50 SEK /person
Laxkotlett, ca 150 g 50 SEK /person
Potatissallad 10 kg 350 SEK

FRUKOST

Hotellfrukost minst 10 personer 149 SEK /person
Frukost fler än 20 personer 99 SEK /person

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. Bolaget 
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!

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.



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

FÖLJ OSS @swedenzipline
#swedenzipline
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Little Rock Lake Zipline
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BOKA PÅ SWEDENZIPLINE.COM

LITTLE ROCK LAKE ZIPLINE
Bränderydsvägen Base Camp

Avfart riksväg 31
360 72 KLAVRESTRÖM

Tel 0470-542900


