
Prislista zipline 2017   ,rev 10                                                 

Alla priser inkl moms. 

Priser enskild åkning 

Bana  Vuxen  Ungdom 5 -17 år  

Grön/Blå banan 1,5- 2 timmar SEK: 850 SEK 400  
Svarta banan 2,5 - 3 timmar SEK: 1250 SEK 600  

 
Röda banan Kamikaze  3,5 - 

4 timmar 
 
 

SEK: 1500 ( 1999:- ) 
 

 
 

SEK 750 ( 1000:- ) 

 
 

Grupp priser max 8 personer vuxen  

Grön/Blå banan  SEK: 6120 
Svarta banan  SEK: 9000 
Röda Kamikaze banan  SEK: 10800 

Röda Kamikaze banan inkl mat i Forest Camp SEK: 12800 

 
Grupp priser max 16 personer vuxen 

  

Grön/Blå banan 2 grupper  SEK: 12240 

Svarta banan 2 grupper  SEK: 18000 

Röda Kamikaze banan 2 grupper  SEK: 21600 

Röda Kamikaze banan 2 grupper inkl mat i Forest Camp SEK: 23600 

 
Grupp priser max 24 personer vuxen 

 

Grön/Blå banan 3 grupper  SEK: 18360 
Svarta banan 3 grupper   SEK: 27000 
Röda Kamikaze banan 3 grupper  SEK: 32400 

Röda Kamikaze banan 3 grupper inkl mat i Forest Camp SEK: 34400 

 

Grupp priser max 32 personer vuxen   

Grön/blå banan 4 grupper  SEK: 24480 
Svarta banan 4 grupper  SEK: 36000 
Röda Kamikaze banan 4 grupper  SEK: 43200 

Röda Kamikaze banan 4 grupper inkl mat i Forest Camp SEK: 45200 

   

   

  



Skolklasser  / Svarta Banan    

Skolklass/grupper alla max 19 år samt 2 vuxna ledare tillåtna max 10 personer SEK 5500 

Skolklass/grupper alla max 19 år samt 4 vuxna ledare tillåtna max 20 personer SEK 11000 

Skolklass/grupper alla max 19 år samt 6 vuxna ledare tillåtna max 30 personer SEK 16500 

Om Du ser äldre ut än 19 år var beredd kunna uppvis a giltigt ID -kort    
  

Skolklasser / Röda Kamikaze  Banan    

Skolklass/grupper alla max 19 år samt 2 vuxna ledare tillåtna max 10 personer SEK 8000 

Skolklass/grupper alla max 19 år samt 4 vuxna ledare tillåtna max 20 personer SEK 16000 

Skolklass/grupper alla max 19 år samt 6 vuxna ledare tillåtna max 30 personer SEK 24000 

 

Skolpaket Äventyr 2 dagar 1 natt 
  

Första 10-grupp  SEK 16775 

Andra 10-grupp SEK 7800 

Tredje 10-grupp SEK 7800 

Max 3 grupper i samma sällskap, 30 personer SEK 32375 

Individpris påbörjad andra grupp SEK 1097 

Individpris påbörjad tredje grupp  SEK 963 

 

Skolpaket Äventyr 3 dagar 2 nätter 
  

Första 10-grupp  SEK 22960 

Andra 10-grupp SEK 9500 

Tredje 10-grupp SEK 9500 

Max 3 grupper i samma sällskap, 30 personer SEK 41960 

Individpris påbörjad andra grupp SEK 1449 

Individpris påbörjad tredje grupp  SEK 1249 

 

Röda Kamikaze & Mine rappelering full day max 4 del tagare 
  

Zipline Kamikaze samt gruväventyr heldag inkl transporter och grill lunch SEK 16000 

Gruväventyr 6-8 timmar inkl transporter och grill lunch SEK 10000 

 

Klättervägg 
 

 

15 minuters klättring inkl guide/säkrare SEK 100 

60 minuters klättring med egen säkrare SEK 100 

 
 
 

 

 



Hyra ö vernattning    

12-manna militärtält SEK 1000 

Uppsättning av 12-manna militärtält SEK 350 

Hyra sovtäcke och kudde per natt SEK 50 

Hyra 20 mm liggunderlag per natt SEK 25 

Forest Camp – tält 3x4 meter med vedkamin, grillplats, ved. SEK 1250 

Tältplats för eget tält Base Camp SEK 50 

Tillgång till dusch och toalett kväll/natt SEK 200 

Lake Camp hämta själva följande: Militärtält med vedkamin och ved SEK 1500 

Lake Camp, vi reser åt er militärtält med vedkamin och kör fram ved SEK 2000 

Vildmarks panelrum, pris per natt/rum SEK 840 

Sky Camp, inkl frukost, elvärme, kylskåp, sänglinnen, handduk, samt fruktskål SEK 4000 
 

Grillplats/Vildmarksdäck 

Hyra del av vildmarksdäcket inkl .16 personers badtunna med  två meters djuphåla 
bastu att elda själva, air condtion dubbelkåtan med mjukt madrassgolv 24 mjuka 
sovplatser i dubbelkåtan, sovtäcken, kudde, del i fältstation, grillplats, eget kylskåp, 
porslin ,dusch, wc, del i omklädningsrum, soptömning och slutstädning. 

SEK 10000 

Hyra 4 manna tält att resa själva på anvisad tältplats i Base Camp SEK 200 

Incheckning dubbelkåta tidigast kl 19.00 under juli  och augusti , utcheckning senast  12.00  

Övriga tider under året incheckning tidigast kl 10. 00 utcheckning senast 12.00  
På del av vildmarksdäcket är det tillåtet att medtaga kopplad e snälla husdjur samt egen mat 
samt stark dryck  

Porslin per person och måltid, disk ingår SEK 20 

Slutstädning vildmarksdäck SEK 1250  

Soptömning  SEK 500  

Reservation 2 timmar grillplats i Base Camp utan tak, rymmer 10-12 personer SEK 100 

Reservation 2 timmar grillplats i Base Camp med tak, rymmer 10-12 personer SEK 200 

Badtunna 16 pers, uppvärmd ,elda själva på serveringsområde, ej egen dryck! SEK 2000 

Badtunna juli och augusti pris per person SEK 80 

Badtunna med 2 meters djuphåla 16 personers, uppvärmd, elda själva, ved ingår SEK 2500 

Bastu, uppvärmd , elda själva, ved ingår. SEK 1000 

Air condition dubbelkåta inkl mjukt madrassgolv för 12+12 personer totalt 24 platser SEK 4000 

Air condition dubbelkåta inkl mjukt madrassgolv för 12 personer SEK 2000 

Gasolgrillplats på vildmarksdäck inkl sittplats SEK 25 

Del i fältstation med gasolplattor på vildmarksdäcket inkl diskstation, nödvändiga 
köksredskap som kastruller, stekpanna etc. 

SEK 100 

Eget kylskåp på vildmarksdäcket SEK 100 

Tentipi 20-manna i anslutning till vildmarksdäcket SEK 3000 

Grillkol SEK 49 

Tändvätska SEK 49 

Lättdryck SEK 25 



 SEK 30 
 

Incheckning tidigast 14.00, utcheckning senast 12.0 0 

Särskilda villkor, ej engångsartiklar, ej engångsgr ill. 

 

 

Konferens 

Halvdag i vårt vildmarkshus inkl 25 sittplatser/videokanon, wifi, fruktskål, lättdryck SEK 1000 

Heldag i vårt vildmarkshus inkl 25 sittplatser/videokanon, wifi, fruktskål, lättdryck SEK 2000 

 

Hyra hela Base Camp 

Heldag/kväll inkl kök, toaletter, dusch, porslin, diskmaskin, tvättmaskin SEK 8000 

Heldag/kväll Base Camp och vildmarksdäck  SEK 18000 
Endast möjligt att hyra Base Camp då anläggningen inte används för ordinarie verksamhet 

 

Hyra kräftfiskevatten 1 augusti – 15 september 2017  

Kräftfiske inkl roddbåt, flytvästar, 10 burar samt bete  SEK 2000 

Kräftfiske inkl roddbåt, flytvästar, 10 burar, bete samt militärtält 12-manna SEK 3000 

Fiskespö säljes SEK 50 
 

Restaurang Fine Forest  
Restaurangen är öppen för större grupp bokningar hela året – minsta order 6000 SEK 

Vi har fullständiga alkoholrättigheter. För att se Fine Forest meny, vänligen besök vår hemsida. 



 

Giltighet  

Äventyret är giltigt för både 

grupper och individuella gäster 

 

 

Grupper  

Grupp pris för Grön-Blåa banan är min 6120 SEK 

Grupp pris för Svarta banan är min 9000 SEK 

Grupp pris för Röda Kamikaze är min 10800 SEK 

Grupp kan vara 1-8 personer. Ankommande och lämnar Little 

Rock Lake tillsammans. Grupp skall bokas som en reservation. 

 

 

 

 

 
Har Ni frågor om hur man genomför en gruppbokning ä r ni välkomna att kontakta oss per 

telefon 0470-542900 

 

Boknings/avbokningsvillkor för Individbokningar 
Avbokning av individ kan göras enligt följande: 

 

100% tillbaka på inbetald avgift 48 timmar före bokad avgång 

50 % tillbaka 
0 % tillbaka 
 
0 % tillbaka 

24 timmar före bokad avgång 
Mindre än 24 timmar före bokad  
avgång 
Om Er vikt överstiger 125 kg vid kontroll 

20 % tillbaka 
 

Om man ej är på plats 30 minuter före 
avgång erbjuds man senare avgång 
alternativt 20 % tillbaka 

0 % tillbaka 

 
Om Ni är påverkade av 
berusningsmedel eller droger vid 
ankomst 
 

 

Särskilda bokningsvillkor för rabatterade grupper u pp till 8 personer 

 ( 8 pax ) eller fler  

 

För grupper som bokas i vårt bokningssystem eller som bokas direkt hos oss gäller följande: 

Produkterna skall vara betalda före avgång. 

Om produkterna avbokas mer än 30 dagar före avgång återbetalas 50 % 



Om produkterna avbokas mindre än 30 dagar före avgång återbetalas 0 % 

Vänligen notera att endast den som genomfört bokningen kan avboka/omboka. 

För att kunna genomföra en gruppbokning gäller det att man accepterar översända bokningsvillkor 

och det att ni återbekräfta dessa till oss. 

 

Särskilda bokningsvillkor för rabatterade skolklass er 

 

För grupper som bokas i vårt bokningssystem eller som bokas direkt hos oss gäller följande: 

Produkterna skall vara betalda före avgång. 

Om produkterna avbokas mer än 30 dagar före avgång debiteras 50 % 

Om produkterna avbokas mindre än 30 dagar före avgång debiteras 100 % 

Vänligen notera att endast den som genomfört bokningen kan avboka/omboka. 

För att kunna genomföra en skolklassbokning gäller det att man accepterar översända 

bokningsvillkor och det att ni återbekräfta dessa till oss. 

 

 

 

 

Om man ej är på plats 30 minuter före avgång tillko mmer 

förseningsavgift enligt följande: 

Grupp om 8 personer 200 SEK per påbörjad 15 minuters intervall, exkl moms 

Grupp om 16 personer 400 SEK per påbörjad 15 minuters intervall, exkl moms 

Grupp om 24 personer 600 SEK per påbörjad 15 minuters intervall, exkl moms 

Grupp om 32 personer 800 SEK per påbörjad 15 minuters intervall, exkl moms 

20 % tillbaka 
 

Om man ej är på plats 30 minuter före 
avgång erbjuds man senare ordinarie 
avgång alternativt 20 % tillbaka 

0 % tillbaka 

 
Om Ni är påverkade av 
berusningsmedel eller droger vid 
ankomst 
 

0 % tillbaka  Om er vikt överstiger 125 kg vid kontroll 
  

 

Vänligen notera att vår avbokning policy innebär bryttiden klockan 24.00 svensk tid. Detta innebär 

att om du avbokar efter klockan 18.00 dagen före bokad tid blir återbetalningen 0 % tillbaka. 



Force Majore:  Vid åska eller storm stängs anläggningen ner och ni återbetalas 100 % 

 

Särskilda föreskrifter för samarbetspartners presen tkort. 

Eventuella samarbetspartners presentkort kan endast användas som betalmedel vid 

individbokningar och är ej ett giltigt betalmedel vid redan rabatterade gruppbokningar.  

 

1 januari 2017 - 31 december 2017  

 

Anläggningen och vildmarksrestaurangen samt konferenslokal kan bokas hela året. Ziplineåkning 

kan bokas alla dagar utom julafton, juldagen, midsommarafton och nyårsafton mot fullt grupp pris i 

Svarta banan och Röda banan Kamikaze – ( 8 pax.)  Önskar Ni boka för fler personer än 

bokningsverktyget medger, vänligen kontakta oss.  

 

 


