
 

 
 
 
Skolpaket Äventyr  
2 dagar 1 natt 
 
Bokningsbart i anslutning till helger hela året 
dock inte datumen 9-18 juni med anledning 
av skolavslutning i hela landet och vi har vid 
denna period mycket begränsad kapacitet. 
 
Skolklasser 
Fritidsgårdar 
Särskilda ungdomsboenden 
 
Äventyr – Spänning - Relax 
2 dagar 1 natt 
 
Art nr: 27 A 
 

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.  

 

 
 

 

Dag 1 
 

Ankomst förmiddag ca lunchtid och vi 

inkvarterar dels i Dubbelkåtan som har 24 

sovplatser på vårt Stora vildmarksdäck i 

omedelbar anslutning till Basecamp. 

Dubbelkåtan sov avdelning är utrustad med 10 

cm tjock sammanhängande miljöanpassat 

mjukplastöverdraget skum gummi golv som 
ger bästa tänkbara sov komfort. Kåtan har 

dessutom air condition värme och kyla. 

Att ligga mjukt och bra uppskattas alltid och vi 

slipper allt stök med liggunderlag och 

luftmadrasser. Sov täcken och kudde ingår i 

uthyrningen. Kåtans sovavdelning 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 
varmvatten finns bara några meter från Kåtan.  

Blir ni fler än 24 personer reser vi ett eller 

flera 12 manna militärtält i anslutning nära 

Vildmarksdäcket som 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. 

 

 
 

 
 

 



Lunch 
Det finns tillgång till gasolgrill och gasolplattor 

som en fältstation på Vildmarksdäcket med 

tillgång till kastruller, stekpannor, tillbringare 

Vatten från egen källa tvåhundra 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 grill buffé på 

Stora Vildmarksdäcket 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.  

 

 

 
 
Unika och 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 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. 

 

Zipline äventyr efter lunch start kl. 13.00 

 
 
 

Vi åker zipline i vår Svarta bana vilken är vår 
mest populära produkt och består totalt av 8 

stationer fördelat på ca 2 km lina i storskogen. 

Högsta hastighet är ca 70 km/h och högsta 

höjd i banan är 52 meter då vi passerar över 

Sågebäcksravinen med strömmande vatten 

under oss. Denna aktivitet tar ca 3 timmar och 

som ett tillval kan en 5 kamp tillhandahållas 

och då tar äventyret ca 4 timmar. Vi är tillbaka 

i Basecamp ca kl. 16.00 eller alternativt vid 5 

kamp ca klockan 17.00 

 
 

Nu kan man välja att förbereda kvällsmaten 

eller egna aktiviteter tills det att man tycker 

det är dags att äta. Som tillval kan ett 

tvåtimmars pass på vår 15 meter höga 

klättervägg köpas till och då ingår två guider 

som hela tiden säkrar dem som klättrar. På två 

timmar brukar ett 20 tal personer hinnas med 

att få prova på klätterväggen som har tre olika 
svårighetsgrader. 



Ni disponerar fritt våra grillplatser på Stora 

Vildmarksdäcket eller så tillhandahåller vi som 

tillval middag som vi äter i 

Vildmarksrestaurangen inomhus/utomhus 

precis bredvid. 

 

 
 
 
 
Vildmarkspa med uppvärmda badtunnor 
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. Kvällseldarna är tända och vi 

sitter med en fantastisk högutsikt över 
Änghultasjön. Har vi tur får vi höra 

Kungsörnarna dra förbi och ropa till oss. Sedan 

om man blir lite hungrig på kvällskvisten är det 

säkert glöd kvar i grillarna om man tänt dessa 

tidigare på kvällen annars tänder vi upp om 

behovet finns. 

 

 
 

Som rolig vatten aktivitet erbjuder vi en 

kostnadsfri tävling ” Hålla andan under 

vatten” ” som sker i våra badtunnor och vi 

delar kostnadsfritt ut ett styck presentkort till 

vinnaren i varje grupp på 1500 SEK. Dessa 

presentkort kan inte lösas in mot redan betalt 

äventyr utan måste användas separat vid ett 

senare tillfälle. Presentkorten är giltiga i 10 år. 

Vuxna får gärna deltaga i tävlingen utom 

tävlan. Notera att presentkort går endast till 

deltagande ungdomar. Av säkerhetsskäl ingår 

en från oss utbildad livräddare som övervakar 

tävlingen. 
 
 
Spökrunda – Jason med zombie jakt. 
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 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 ungdomarna inte alltid 

uppskattar närvaro av vuxen ledare, målsman 

vid den här typen av upplevelse. Detta är en 

upplevelse för ungdomar, ungdomar emellan. 

Genomförandet tar 1-2 timmar och tre 

statister ingår i upplevelsen.  

Vi brukar även engagera 2-3 deltagande 

ungdomar som hjälpstatister. 
 

 
 

 
 
Dag 2 – Hemfärd efter frukost 
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. 



Vad ingår i paketet som beräknas från upp till 
8 ungdomar och 2 vuxna – 10 personer. 
Övernattning i dubbelkåtan/12 manna tält 

Fri tillgång till ladd station vid varje sovplats 

Fri WIFI via inloggning facebook konto 

Mjuka sovriktiga liggplatser 

Sov täcke 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 säkerhets 
guider i Svarta banan 

Två stycken uppvärma badtunnor/Bastu 

Vildmarksgym 

Tävling ” hålla andan under vatten ” med ett 

ingående presentkort valör 1500 SEK 

Spännande och småruskig Spökrunda. 

 
 
Totalt pris per grupp med max 8 ungdomar 
och två vuxna max 10 personer 
 
 
Första 10-grupp 
16775 SEK inkl. moms, exkl. moms 14978 SEK 
(1677 SEK per person) 10 personer  
(ordinarie pris 33550 SEK inkl. moms)  
 
Andra 10 - grupp 7800 SEK inkl. moms, exkl. 
moms 6965 
(1229 SEK per person) 20 personer 
 
Tredje 10 - grupp 7800 SEK inkl. moms, exkl. 
moms 6965 
 
Max 3 grupper i samma sällskap, 30 personer 
32375 SEK inkl. moms. ( 1079 SEK per person) 
 
Moms ingår med 12 % boende med tillbehör 
 

Tillval och kostnader för per person samt 
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 

Fika med fralla och saft 66 SEK  

per person 

Lunch min 10 pers. 99 SEK  

per person  

Middag min 10 pers. 134 SEK  
per person 

Kaffe/tee/saft o fralla 50 SEK 

 per person 

 

Att tillreda själva som vi tillhandahåller 
 

Vildsvinburgare ca150 g 50 SEK 

Per person 

Laxkotlett ca150 gram 50 SEK 

per person 
Potatissallad 10 kg 350 SEK 

 

Hotellfrukost minst 20 pers. 99 SEK  

per person 

Frukost mindre än 20 pers. 149 SEK 

Per person  

 

 
 
Miljöpolicy 
Vänligen notera att bolagets miljöpolicy säger 

sig vilja undvika engångs artiklar som plast o 

pappersförpackningar för mat och dryck. Vi vill 

även undvika papperstallrikar och engångs 

plastbestick och muggar. Bolaget tar därför ut 

en soptömningsavgift 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 antingen hyra porslin 

där disk ingår i priset eller ta med eget porslin 

att själva diska vid vår publika diskstation som 

finns i anslutning till Stora Vildmarksdäcket. 

Det ingår även miljömärkt diskmedel. 
 

 
 



Om olyckan är framme! 
Bolaget tillhandahåller kostnadsfritt en 

besöksolycksfall försäkring till alla våra gäster 

vilket innebär att så fort ni stiger av på 

parkeringen i anläggningen intill dess att ni 

sätter er i era fordon igen är ni försäkrade. 

Däremot är ni inte försäkrade mot stölder 

eller skadegörelse. Vi reserverar oss för såväl 

stölder som förlust av personlig egendom eller 
skadegörelse mot besökare eller mot 

anläggningen. Bolaget håller beställare 

ansvarig för skadegörelse som utförs av 

personer i sällskap med beställaren av bolaget  

produkter. 

 

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. 

 

556884-2271 

Little Rock Lake AB 

Royal Sawcreek Crownpark 

Bränderydsvägen infart från rv 31 

Base Camp 

360 72 KLAVRESTRÖM 

0470-542900 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

   

 
 

 

 

 


