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Vår dubbelkåta för 12+12 personer står på vårt  vildmarksdäck med omedelbar anslutning till Base Camp.  
 
Dubbelkåtan är utrustad med 10 cm tjock sammanhängande miljöanpassat mjukplastöverdraget skum gummi golv 
som ger bästa tänkbara sov komfort.  
 
Att ligga mjukt uppskattas alltid och vi slipper stök med liggunderlag och luftmadrasser.  
 
Kåtan har dessutom Air conditioning med värme och kyla. Sovtäcken och kudde ingår ej i uthyrningen.  
Kåtans sovavdelningar har dessutom miljömärkt el vid varje sovplats och WIFI finns tillgängligt. 
 
Vattentoalett med handfat och dusch med varmvatten finns bara några meter från kåtan. 

Man kan om så önskas hyra till kylskåp, badtunna, badstuga och bastu. 
 

KORT INFORMATION

DUBBELKÅTA 
BOENDE PÅ VILDMARKSDÄCKET

VILDMARKSPANELSRUM  
BOENDE I BASE CAMP

FRÅN  
2000 SEK
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Vi har fem stycken mycket enkla övernattningsrum med våningssäng. Varmvatten dusch och toalett finns ca. 25 
meter från rummen på vildmarksdäcket.  
 

KORT INFORMATION

VILDMARKSPANELSRUM  
BOENDE I BASE CAMP

VILDMARKSPANELRUMMEN ÄR  
PLACERADE MITT I BASE CAMP MED 
NATUREN SOM NÄRMSTA GRANNE

FRÅN  
750 SEK
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I Base Camp finns en campingplats med plats för uppåt 30 tält, där man kan välja att antingen ta med sig eget tält 
eller hyra på plats av oss.  
Vi har också uthyrning av sovtäcke, luftmadrasser, kudde och örngott.  
 
I anslutning till campingplatsen har vi också flera publika grillplatser för de som vill tillaga sin egen mat samt ha 
tillgång till varmvattendusch och WC.  
 
Campingplatsen ligger bredvid dammen Little Rock Lake  med en fantastisk utsikt när man vaknar på morgonen. 
Allt i skogsmiljö med naturen som närmaste granne.  
 

KORT INFORMATION

CAMPINGPLATS 
MED VÅR EGNA LITTLE ROCK LAKE

FOREST CAMP 
BACK TO BASIC

FRÅN  
250 SEK 
/10 M²
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CAMPINGPLATS 
MED VÅR EGNA LITTLE ROCK LAKE

Mitt ute i skogen i ett orört skogsområde öster om Sågbäcksravinen har vi vårt Forest Camp för de som vill njuta av 
ensamheten och tystnaden i naturen. 

Det är ett väldigt naturligt boende mitt i naturen bestående av ett trallgolv med ett tentipi, två kaminer, inget 
rinnande vatten eller tillgång till el. I närheten finns en parkeringsplats för bilar. 

Det finns tillgång till ved och grillplats och dessutom wookpanna för tillredning av egna rätter.
Det bästa med detta boende är att man endast har några få meter till vår Zipline station 300 åriga trädet med 
makalös utsikt över Sågebäcksravinen där man kan avnjuta av utsikten vilket är en otrolig känsla i tystnaden.  
 
Detta boende är perfekt för möhippan, svensexan eller kompisgänget eller varför inte utmana dina medarbetare i 
något som är långt ifrån det traditionella hotell boendet.  
 

KORT INFORMATION

FOREST CAMP 
BACK TO BASIC

FULLSTÄNDIGA PRISER FINNS I PRISLISTAN

FRÅN  
2000 SEK


