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SKOLPAKET 
ÄVENTYR  

2 DAGAR 1 NATT

BOKNINGSBART HELA
 ÅRET!

FRI PARKERING OCH FRI ENTRÉ TILL PARKEN

2019



--

VÄLKOMMEN TILL  
EUROPAS LÄNGSTA  

ZIPLINE – I SMÅLAND! 

16
LINOR

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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BOKA PÅ SWEDENZIPLINE.COM

Skolpaketet Äventyr är ett specialdesignat äventyr för  
ungdomar i åldern 12-19 år och är lämplig för skolklasser,  

fritidsgårdar och särskilda boenden för upp till 50 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

11.30 ANKOMST I BASE CAMP MED LUNCH

Ankomst till Base Camp där man disponerar fritt våra 
grillplatser alternativt  
tillhandahåller vi maten i vår restaurang.

VI KAN ORDNA MED MATEN
 
Vi kan även ordna med lunch som tillval som då  
serveras som en grillbuffé på vildmarksdäcket.  
Då äter vi på porslin med riktiga bestick och  
glas för minsta miljöpåverkan.  

LOKALA OCH MILJÖRIKTIGA RÅVAROR -  
ALLRID SMÅLÄNDSKA RÅVAROR! 

Vi kan tillhandahålla lokala råvaror som inte går att  
finna någon annanstans för att utgöra basen i er  
måltid. Ni kan välja mellan hamburgare av absolut 
världsklass från väl uppfödda nötkreatur från vår  
bonde och leverantör bara några mil från  
anläggningen, dessa grillar ni själva på någon av  
våra publika grillstationer.
Vidare kan ni istället välja ett urval av lokalt  
producerade korvar efter egna recept, 3 olika sorter 
skickar vi med då. För den som hellre äter fisk finns 
det nyrökt fisk efter vad våra fiskare fångat, det kan 
skilja sig från dag till dag.
Vill ni själva ordna tillbehören går det fint, men vi 
hjälper er gärna med en komplett lösning med lokalt 
bakat bröd, rotfrukter och grönsaker som allt är odlat 
inom Smålands gränser. Passande såser/dressingar till 
de olika alternativen ingår alltid.

DAG 1

BOKA PÅ SWEDENZIPLINE.COM

13.00 ZIPLINE ÄVENTYR SVARTA BANAN 

Efter lunchen åker vi Svarta banan vilken är vår mest 
populära produkt. Den består av 8 linor fördelat på 
2155 meter lina i storskogen. Högsta hastighet är ca 
75 km/h och högsta höjd i banan är 52 meter då vi 
passerar över Sågebäcksravinen med strömmande 
vatten under oss.



Dubbelkåtans sovalvdelning är utrustad med 10 cm 
tjockt sammanhängande miljöanpassat mjukpla-
stöverdraget skumgummigolv för bästa tänkbara 
sovkomfort. Kåtan har dessutom air condition med 
värme och kyla. Sovtäcken och kudde med örngott 
ingår i uthyrningen. Kåtans sovavdelning har en ladd-
station med miljömärkt el vid varje sovplats. Wifi finns 
tillgängligt. Vattentoaletter med handfat och dusch 
med varmvatten finns bara några meter från kåtan. 
Att avdela sovavdelningen för pojkar och flickor är ofta 
att rekommendera. 
Blir man fler än 24 ungdomar reser vi ett eller flera 
12-manna militärtält i anslutning till vildmarksdäcket. 
Detta utrustas med mjuka luftmadrasser, sovtäcken 
och kudde med örngott. 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 vildmarkspanelrum ca. 25 meter från vild-
marksdäcket. Rummen är utrustade med kylskåp och 
AC samt att dusch och toalett finns ca 25 meter från 
rummen. Enkelt men bekvämt boende avskilt från 
eleverna men ändå med god uppsikt. Sovtäcke och 
kudde med örngott ingår.

16.30 EGEN AKTIVITETER OCH KVÄLLSMAT
 
KLÄTTERVÄGG 
Vår klättervägg är 15 meter hög och har tre olika leder 
fördelade på svårighetsgrad. 
 
MULTISPORTBANA 
Vid bergsbassängen, med hopptorn 3 och 5 meter 
höga samt en Tarzan swing ut över vattnet, har vi en 
multisportbana. Bassängen är 6 meter djup.
I anslutning till vildmarksdäcket finns det utegym och 
multisportbana.  
 
VILDMARKS SPA 
Vi eldar upp vår badtunna och badstuga, med djuphå-
la om två meter, till 40 grader. I vår vedeldade bastu på 
vildmarksdäcket kan många personer njuta i timtal i 
bastuvärmen. 

KVÄLLSMAT  
Nu kan man förbereda kvällsmaten eller fortsätta med 
egna aktiviteter tills det at man tycker det är dags att 
äta. Man disponerar fritt våra grillplatser alternativt 
tillhandahåller vi maten i vår restaurang. 
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16.00 INCHECKNING I DUBBLEKÅTAN OCH VILDMARKSPANELRUM 

DAG 2
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ALT 1 SPÖKRUNDA OCH ZOMBIEJAKT
I skymningen meddelas ungdomarna att den  
legendariske elaka Jason har sitt läger i skogen och 
att Jason med Zombier måste neutraliseras. Jason 
kan annars komma att ”plocka” ungdomarna en efter 
en och många riskerar 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 ungdomar 
inte alltid uppskattar närvaro av vuxen lekare vid den 
här typen av aktivitet.
Genomförandet tar 1-2 timmar och tre statister ingår i 
upplevelsen. Vi brukar ibland engagera 2-3 deltagan-
de ungdomar som hjälpstatister. 

BOKA PÅ SWEDENZIPLINE.COM

22.00 SPÖKRUNDA OCH ZOMBIEJAKT ELLER BASEMENT BRUTAL

ALT 2 BASEMENT BRUTAL
Som alternativ till Spökrundan erbjuder vi också 
samarbetsövningen Basement Brutal. Denna rollspels 
aktivitet genomförs under vårt delvis vattenfyllda 
vildmarksdäck. Vi lånar ut våtdräkter och våtdräktskor 
till deltagarna för att eleverna skall kunna hålla en 
behaglig kroppstemperatur i det ganska kalla ibland 
midjehöga vattnet. Deras uppdrag är att hjälpa sina 
inlåsta kamrater att ta sig ut, och om möjligt oskad-
liggöra Zombies. En mycket spännande lek som 
ungdomarna älskar. Tidsåtgången är 1-2 timmar och 
aktiviteten är inte lämplig för elever med klaustrofobi 
eller andra trauma.

FRUKOST OCH HEMFÄRD

DAG 2
Frukost som man gör iordning själv eller som tillval serveras från restaurangen. Frukost kan vi servera från klockan 08.00 på 
morgonen. Vi har tre olika frukost alternativ. Liten frukost, mellan frukost samt en frukost från elden som hämtas utomhus.  
Mer detaljer om våra menyer kan ni se på hemsidan. Utcheckning senast 11.00.



PRISER

BOKA PÅ SWEDENZIPLINE.COM

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 militärtält
 » Vildmarkspanel rum för ledare
 » Slutstädning av dubbelkåta
 » Fri tillgång till laddstation vid varje sovplats
 » Fritt Wifi via inloggning Facebook konto
 » Mjuka sovriktiga liggplatser
 » Sovtäcke och kudde med örngott
 » Vattentoaletter
 » Varmvattendusch
 » Kylskåp 150 liter 
 » Grillplats med ved
 » Entré till utsiktstorn och hängbro
 » Zipline åkning med två guider i Svarta banan
 » Uppvärmd badstuga, badtunna och bastu
 » Vildmarksgym
 » Multisportbana och bergsbassäng
 » Spännande och småruskig Spökrunda alternativt 

samarbetsövning Basement Brutal 

TOTALPRIS 
FÖRSTA 10-GRUPP

16 775 SEK 

(Ordinarie pris 33 550 SEK)

TILLKOMMANDE 10-GRUPP

7 800 SEK 

INDIVIDPRIS PÅBÖRJAD TILLKOMMANDE GRUPP / 
PER PERSON

1 124 SEK

Moms ingår med 12% på boende med tillbehör.

Priser för 1-5 grupper (10-50 personer)

ATT KÖPA TILL:
 » Grillkol per säck - 49 SEK
 » Tändvätska - 49 SEK
 » Hyra porslin inkl. disk - 20 SEK / person 

 

AKTIVITETER:
 » Klättervägg 1 timme - 400 SEK
 » 5-Kamp i Base Camp - 1688 SEK

MÅLTIDER, PRIS PER PERSON:
 » Kaffe/tee/saft och fralla - 50 SEK
 » Eldarens köttgryta - 95 SEK
 » Kyckling i pitabröd, inkl salladsbuffé - 139 SEK
 » Korvbuffé med potatismos - 139 SEK 

Lätt dryck ingår. 
Veg alternativ finns. 

FRUKOST, PRIS PER PERSON 
08.00-11.00
 » Liten frukost - 109 SEK
 » Hotellfrukost - 149 SEK
 » Frukost från elden som hämtas i utekök - 149 SEK

ALLA PRISER INKL. MOMS.
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MILJÖPOLICY

Vänligen notera att bolagets miljöpolicy säger sig vilja undvika engångsartiklar som plast- och pappersförpackningar 
för mat och dryck. Vi vill även undvika papperstallrikar, engångs plastbestick och muggar. Bolaget tar därför ut en sop-

tömningsavgift om 500 SEK där en del av avgiften går tillbaka till miljöfrämjande 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 disk-
station. Den återfinns i anslutning till Stora Vildmarksdäcket. Miljömärkt diskmedel ingår!

BOKA PÅ SWEDENZIPLINE.COM

UPPLEV SPÄNNING OCH  
GEMENSKAP I UNIK NATURMILJÖ! 

  FÖLJ OSS @swedenzipline
#swedenzipline
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