
BLÅSRÖR ........................   95:- 
Indianernas luftdrivna jaktvapen. 1-2 tim. Min 10 delt.  
 

BÅGSKYTTE ...................  120:- 
Utse klassens egen Robin Hood! 

1-2 tim. Min. 10 delt. 
 

KANOT…………………...120:- 
Kanotpaddling med kanotinstruktion.  

Ca 2 tim. Min. 10 delt. 
 

BUBBLEBALL ................  195:- 
Bubblande rolig fotboll. 2 tim, min. 10 delt. 

ARCHERTAG ..................  150:- 
Nyhet! I kombination med bubbleball. Pilbågskrig! 

Min. 10 delt. Upp till 4 tim. 

  

SUMOBROTTNING .......  130:- 
Stora dräkter som gör dig till en riktig sumobrottare. 

Sedan är det bara att putta  motståndaren av mattan. 

Min. 10 delt. 

ÄVENTYRSBANA ..........  395:- 
Äventyr på låg och hög höjd, 5-7 timmar. Min 20 delt. 

Max 8 - 12 deltagare i varje samarbetsgrupp, detta 

garanterar hög kvalité på övningarna.  

Träna självtilliten på hög höjd, 10 meter upp i luften 

med...*Jättegunga *Apstolpe *Linbana 
 

JAKOBS STEGE .............  120:- 
Höghöjd och samarbete på samma gång. Min 10 delt. 

Alla ovanstående aktiviteter leds av instruktör/er! 
 

2017 

PRISER -  kompletta paket :  

Inkl. ”allt” - mat, logi, instruktörer, 
aktiviteter och försäkringar.                Ungdomar Vuxna 

Tvådagarspaket 1150:-    700:- 

Äventyrspaketet (3-dagar) 1780:-*    
Längre vistelser offereras på begäran. 

Samtliga priser avser helpension. 

Start med lunch, avslutning med lunch. 

Priser per deltagare vid grupper om minst 20 st. 

Mindre grupper - begär offert. 

Lakan och handdukar medtages av gästerna. 

Alternativ - Hyr KLOTEN lägret för självhushåll.  

Samtliga priser inkl. moms.  *Se Äventyrspaketet 

AKTIV I TE TER  

 

 Helpension tre dagar, två övernattningar 

 Start med lunch, avslutning med lunch 

 Klassuppsättning kanoter 

 Kanotpaddling med instruktör 

 Blåsrör med instruktör 

 Bågskytte med instruktör 

 Sumobrottning med instruktör 

 Fritt fiske för alla ungdomar 

 Personlig guide för klassen 

 Olycksfallsförsäkring  

 Äventyrsbana med instruktörer och...  

 

    ÄVENTYRSPAKET A  

. 

DISCO ........................ 995:-/grupp 
Komplett discoutrustning m. högtalare, mixer, glob.  

GRUPPAKT IV I TETER  

KLOTEN lägret 
Kontorsadress: Kungsgatan 37, 711 30 Lindesberg 

Tfn 0581-162 63 Hemsida: www.kloten.se 

Lägeradress: Sävenäsvägen 1, 714 91 Kopparberg 

Äventyr 

   för alla 

    åldrar!  

1 780 :-  

Pris per delt. 

 Team-work - praktiska övningar 

där gruppen måste samarbeta för att 

lösa uppgifterna. 

 Jättegunga - känns i maggropen… 

 Apstolpen - klättra 10 m upp och 

släng dig ut och fånga trapetsen 

 Linbana - sväva fritt över marken 

Jättegungan 

En friplats på var 11:e deltagare! 

Ett programförslag för våra gäster, med ett  

enhetspris för alla deltagare, gäller läger där 

huvudgruppen är skolungdom och minst 20 st. 

Prislistan gäller för boende på KLOTEN lägret och aktiviteter i Kloten 

Olycksfallsförsäkring ingår för  

alla lägerdeltagare i våra priser! 

 ÄVENTYRSPAKET  B  1830: -  
Bubbleball istället för bågskytte (se A) 


