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INNEHÅLL 

GOTLAND, UTÖ och SÄLEN
Sid 3: Visby de Luxe, Visby vid badstranden

Sid 4: Visby vid vattenlandet, Fårö/Visby äventyret

Sid 5: Utö äventyret, Sälen äventyret

STOCKHOLM
Sid 6: Stockholm 3 dagar, Stockholm de Luxe 2 dagar

GÖTEBORG
Sid 7: Göteborg 3 dagar, Göteborg 2 dagar

BOHUSLÄN och BORNHOLM
Sid 8: Bohuslän 3-4 dagars äventyr

Sid 8: Bornholm 3-4 dagars äventyr

ÅLAND
Sid 9: Mariehamn de luxe 3- 4 dagar

Sid 9: Eckerö äventyret 3-4 dagar

KALMAR och ÖLAND
Sid 10: Kalmar äventyret 3 dagar

Sid 10: Ölandsäventyret 3-4 dagar

ÅRE, OXELÖSUND och KLÄPPEN
Sid 11: Åre äventyret 3 dagar

Sid 11: Oxelösund 2 dagar

Sid 12: Kläppen 5 dagar

Skolreseäventyret
Att åka på skolresa är något alldeles speciellt. Vänskapsband knyts, laganda stärks och 

livsminnen skapas. I denna broschyr hittar Ni några av våra äventyr. På vår hemsida kan 

Ni se hela vårt utbud.

Planeringen
Vi vet att en skolresa kräver mycket planeringsarbete. För att underlätta för Er erbjuder vi 

därför färdiga paket där i princip allt ingår: kost, logi och aktiviteter. Med 28 års erfarenhet 

vet vi vad en bra skolresa ska innehålla. Har Ni egna förslag på upplägg kan vi skräddarsy 

ett program till just Er klass. Vi gör allt för att förverkliga Er dröm om skolreseäventyret.

Resegaranti
Skolreseäventyr Norden AB ställer erforderliga garantier till Kammarkollegiet.

Boka i god tid
Tänk på att skolresesäsongen är kort. Vissa boendeanläggningar har begränsad kapa-

citet. Om Ni bokar tidigt är Era chanser större att Ni får just det datumet som passar bäst 

för Er skolklass. V 21, 22, 34 och 35 samt datumen kring Kristi himmelsfärd och Sveriges 

nationaldag är de med mest efterfrågan.

 

Priser och rabatter
Samtliga priser i broschyren baseras på ett minimiantal om 20 deltagare. Minst 2 vuxna 

måste följa med. 

På fredagar, lördagar och den 10/5,  6/6 samt 7/6 blir det pristillägg 40:-/ per person/natt. 

Om Ni bokar minst 40 deltagare så lämnar vi en rabatt på 3000 kr.

På vår hemsida finns samtliga äventyr, kolla gärna för att se hela utbudet.

www.skolreseaventyr.se
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VISBY DE LUXE 3-4 DAGAR
POOLPARTY, GOKART, LASERTAG OCH ANDRA SPÄNNANDE AKTIVITETER

VISBY VID BADSTRANDEN 3-4 DAGAR
POOLPARTY, LASERTAG & BOWLING/KNEIPPBYN/ GLADIATORKAMP OCH SEGWAYSTAFETT

BOENDEMILJÖ
Ni bor i rymliga stugor på den fina anläggningen  
Gustavsviks Semesterby. Varje stuga har egen dusch/wc.

FÖLJANDE INGÅR: 
Logi på Gustavsvik, alla aktiviteter, entréer, busstrans-
port, bagagetransport och cykelhyra. Dag 1 ingår 
middag, dag 2 och dag 3 ingår helpension, dag 4 ingår 
frukost.  
*Aktiviteterna är väderberoende och kan komma att 
bytas ut vid behov.

PROGRAM

Dag 1.) Ni anländer till Visby och hämtar ut Era cyklar. Idag ingår 
Poolparty. Ni har tillgång till Kneippbyns stora vattenland och blir 
serverade hamburgare med tillbehör och dryck. Bokningsbart: 
25/5-26/8-2018

Dag 2.) Idag är det det dags för den fartfyllda aktiviteten: Gokart 
och därefter får Ni testa Lasertag.

dag 3A.) Cykelutflykt till Torsgård Äventyr där Ni får prova på 
*Bumperball och Gladiatorkamp.

Dag 3B.) Bussutflykt till paradisön Fårö där Ni får se raukarna 
och bada vid en av Gotlands vackraste stränder, Sudersand.

Dag 4.) Idag får Ni prova på en rolig Segwaystafett, Ni får även 
besöka fina Gotlandsmuseum.

Pris 3 dagars program: från 1965:- + moms 12%   
(Dag 3 ovan utgår) 

Pris 4 dagars program: från 2640:- + moms 12% 
Om val av 3B pristillägg: 60:-/ p.p.
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BOENDEMILJÖ

Ni bor i stugor på Visby Strandby, 800m från Visby ringmur, alldeles vid 
havet. Frukostpaket hämtas på närliggande café.

FÖLJANDE INGÅR: 

Logi på Visby Strandby, alla aktiviteter, entréer, busstransporter,  
bagagetransport och cykelhyra. Dag 1 ingår middag, dag 2 och dag 3 ingår 
helpension, dag 4 ingår frukost. *Aktiviteterna är väderberoende och kan 
komma att bytas ut vid behov.

PROGRAM

Dag 1.) Ni anländer till Visby och hämtar ut Era cyklar. Idag ingår Poolparty.  
Bokningsbart: 25/5-26/8-2018. Ni har tillgång till Kneippbyns stora vattenland 
och blir serverade hamburgare med tillbehör och dryck. 

Dag 2A.)  Idag får Ni testa Lasertag och Bowling.

Dag 2B.) Väljer Ni detta alternativ får Ni besöka Kneippbyns Sommar &  
Vattenland för en rolig dag.

Dag 2C.) Idag får Ni en spännande dag på Torsgård med *Bumperball och  
Gladiatorkamp.

Dag 3.) Bussutflykt till paradisön Fårö där Ni får se raukarna och bada vid en  
av Gotlands vackraste stränder, Sudersand.

Dag 4.) Idag får Ni prova på en rolig Segwaystafett, Ni får även besöka fina  
Gotlandsmuseum.

Pris 3 dagars program: från 1780:- + moms 12%  (Dag 3 ovan utgår)

Pris 4 dagars program: från 2450:- + moms 12%



VISBY VID VATTENLANDET 3-4 DAGAR
POOLPARTY, LASERKVÄLL, SOMMAR & VATTENLAND, FÅRÖ OCH SEGWAY

FÅRÖ/VISBY ÄVENTYRET 3-4 DAGAR
BASTUKVÄLL, GLADIATORKAMP, KLÄTTERVÄGG OCH RAUKAR

BOENDEMILJÖ
Ni bor i stugor eller rum på Kneippbyn resort, ca 3 km söder om 
Visby. Bokningsbart: 25/5-26/8-2018

FÖLJANDE INGÅR: 
Logi på Kneippbyns resort, alla aktiviteter, entréer, busstransport, 
bagagetransport och cykelhyra.  
Dag 1 ingår middag, dag 2 och dag 3 ingår helpension, dag 4 
ingår frukost.

PROGRAM

Dag 1.) Ni anländer till Visby och hämtar ut Era cyklar.  
Idag ingår Poolparty.

Dag 2.) Idag ingår Äventyrsgolf och sedan en heldag på Kneippbyns 
Sommar & Vattenland. På kvällen Lasertag.

Dag 3.) Bussutflykt till paradisön Fårö där Ni får se raukarna och bada  
vid en av Gotlands vackraste stränder, Sudersand.

Dag 4.) Idag får Ni prova på en rolig Segwaystafett, Ni får även besöka  
fina Gotlandsmuseum.

Pris 3 dagars program: från 1865:- + moms 12%  (Dag 3 ovan utgår)

Pris 4 dagars program: från 2530:- + moms 12%

PROGRAM

Dag 1.) Buss till Fårö. Härlig bastukväll med bad i 
poolen eller i havet.

Dag 2.) Cykelutflykt till raukarna. Underbara naturupp-
levelser. På kvällen: Äventyrsgolf

Dag 3.) Buss till Torsgård där Ni får prova på  
*Bumperball och Gladiatorkamp. Sedan incheckning 
på Visby fängelsevandrarhem.

Dag 4.) Idag får Ni får besöka fina Gotlandsmuseum.

Pris 3 dagars program: från 1865:- + moms 12%  (Dag 
3 ovan utgår)

Pris 4 dagars program: från 2530:- + moms 12%
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BOENDEMILJÖ
På Fårö bor Ni i stugor på Sudersands resort, precis 
vid en av Gotlands vackraste badstränder. I Visby 
bor Ni i stugor eller i celler på Visby fängelsevandrar-
hem, alldeles vid småbåtshamnen i Visby. 

FÖLJANDE INGÅR: 
Logi på Sudersands resort och Visby fängelsevan-
drarhem, alla aktiviteter, entréer, cykelhyra och 
busstransporter.   Dag 1 ingår middag, dag 2 och dag 
3 ingår helpension, dag 4 ingår frukost. *Aktiviteter-
na är väderberoende och kan komma att bytas ut vid 
behov.
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SÄLEN ÄVENTYRET 3 DAGAR
HÖGHÖJDSBANA, ÄVENTYRSBAD/ STAND UP PADDLEBOARD TEAMBUILDING OCH 5-KAMP

UTÖ ÄVENTYRET 2 DAGAR
HÄFTIGA AKTIVITETER I FANTASTISK SKÄRGÅRDSMILJÖ

BOENDEMILJÖ
Ni bor i 2-4 bäddsrum på en mysig, anrik fjällgård med både den fantastiska naturen och 
centrumet på fjället som närmaste grannar. Bastu och stor samlingslokal finns att tillgå.

FÖLJANDE INGÅR: 
Logi 2 nätter på Fjällgård i Sälen, alla aktiviteter, entréer. Dag 1 ingår middag, dag 2  
ingår helpension, dag 3 ingår frukost och lunch. *Aktiviteterna är väderberoende och kan 
komma att bytas ut vid behov. Måltiderna är förberedda och behöver bara plockas fram 
och värmas upp. Dukning och disk sköter klassen själv.

BOENDEMILJÖ
Ni bor på härliga vandrarhemmet Utö värdshus. 
Denna idyll var populär redan på slutet av 1800 
talet  då celebriteter som Anders Zorn, Greta 
Garbo, och August Strindberg brukade gästa ön. 

FÖLJANDE INGÅR: 
Alla aktiviteter, logi samt middag dag 1, frukost 
och lunch dag 2. Ni tar Er ut med båt från Årsta 
brygga. Vi kan hjälpa till att boka. Kontakta oss 
för pris. Om Ni önskar boka till en extra natt och 
fler aktiviteter, kontakta oss för offert.

PROGRAM

Dag 1.) Ankomst och incheckning.  Vi tänder sedan en eld vid Myrstugan som ligger ett 
stenkast bort och lagar middag över öppen eld. När skymningen faller är Ni mätta och  
belåtna och kan krypa ner i era sängar.

Dag 2A.) Idag får Ni prova på en häftig Höghöjdsbana.  På kvällen får Ni besöka det  
härliga äventyrsbadet Experium med bad och lek i deras roliga pooler, strömmar, bubblor 
och vattenrutschbanor. Badet är bokningsbart 25/5 – 25/9-2018 Bokar Ni resan då badet  
ej är öppet får Ni istället en ersättningsaktivitet.

Dag 2B.) Ni startar med en liten vandring ( ca 1km) till  Svansjön där Ni delas in i grupper  
och får prova på Stand up paddleboard samt teambuilding. På eftermiddagen får Ni varsin 
mobil för att sedan prova på den spännande aktiviteten ”Sälen Creative Challenge” som 
går ut på att lösa ett antal kluriga uppdrag runt om i Lindvallen. Prisutdelning till vinnarna.

Dag 3.) Ni startar med frukost, sedan bär det av mot Lindvallens Fäbod där Ni får prova på 
en rolig 5-kampsbana. Ni får nu utmana varandra i allt från luftgevärsskytte till yxkastning 
och slangbella!

Pris 3 dagars program: från 2820:- + moms 12%

PROGRAM

Dag 1.) På eftermiddagen: Incheckning, därefter är det dags  
för Teambuilding som ökar sammanhållningen.

Dag 2.) Idag är det dags för en härlig Kajaktur i den vackra 
skärgården.  
På eftermiddagen får Ni välja mellan följande två aktiviteter: 
Bumperball eller Waterballs. Därefter hemfärd.

Pris : från 1590:- + moms 12%
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BOENDEMILJÖ
Ni bor i 4-6 bäddsrum på det fina vandrarhemmet 
Generator. Generator ligger endast 900m från  
Centralen. Dusch/wc finns på rummen, städning  
och lakan ingår.

FÖLJANDE INGÅR: 
Logi på Generator, alla aktiviteter,  
entréer, SL-kort till Naturhistoriska tur & retur. Dag 
1 ingår middag, dag 2 ingår helpension, dag 3 ingår 
frukost. Entré till Gröna Lund ingår. Vi kan hjälpa till 
att boka in åkband till de  
som vill. Kontakta oss för pris.

PROGRAM

Dag 1.) Idag besöker Ni det härliga tivolit Gröna Lund!  
Entré och middag ingår.

Dag 2.) Actionfylld förmiddag på Laserfortet sedan besök på 
Naturhistoriska museet och filmvisning på Cosmonova.

Dag 3.) Idag får Ni prova på Sumobrottning med stora dräkter 
samt Bouncy Boxing.

Pris: från 1850:- + moms 12%

STOCKHOLM 3 DAGAR
HÄRLIGA AKTIVITETER OCH SEVÄRDHETER I STORSTADEN

BOENDEMILJÖ
Ni bor i 4-6 bäddsrum på det fina vandrarhemmet 
Generator. Generator ligger endast 900m från  
Centralen. Dusch/wc finns på rummen, städning  
och lakan ingår.

FÖLJANDE INGÅR: 
Logi på Generator, alla aktiviteter, entréer, SL-kort 
till Gokart eller Naturhistoriska tur & retur.  
Dag 1 ingår middag, dag 2 ingår frukost och lunch.  
Entré till Gröna Lund ingår. Vi kan hjälpa till att boka 
in åkband till de som vill. Kontakta oss för pris.

STOCKHOLM DE LUXE 2 DAGAR
SUMOBROTTNING, GRÖNA LUND & GOKART SAMT BULLRIDING ELLER  
NATURHISTORISKA OCH COSMONOVA 

PROGRAM

Dag 1.) Sumobrottning med stora dräkter samt  
Bouncy Boxing. Entré till det roliga tivolit Gröna Lund. 

Dag 2A.) Gokart och Bullriding

Dag 2B.) Besök på Naturhistoriska museet och  
filmvisning på Cosmonova.

Pris 2A.) från 1495:- + moms 12%  

Pris 2B.) från 1320:- + moms 12%
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BOENDEMILJÖ
Ni bor i fina 4-5bäddsrum på Slottsskogens  
vandrarhem som ligger centralt i Göteborg.

FÖLJANDE INGÅR: 
Logi på Slottsskogens vandrarhem, 
alla aktiviteter, entréer, fria resor med 
lokaltrafiken, Dag 1 ingår middag, dag 2 
ingår helpension, dag 3 ingår frukost. Entré 
till Liseberg ingår, vi kan hjälpa till att boka 
in åkpass till de som vill ha. Kontakta oss 
för prisuppgift.

BOENDEMILJÖ
Ni bor i fina 4-5bäddsrum på Slottsskogens vandrarhem 
som ligger centralt i Göteborg.

FÖLJANDE INGÅR: 
Logi på Slottsskogens vandrarhem, alla aktiviteter, entréer, 
fria resor med lokaltrafiken, Dag 1 ingår middag, dag 2 ingår 
frukost och lunch. Entré till Liseberg ingår, vi kan hjälpa till 
att boka in åkpass till de som vill ha.  
Kontakta oss för prisuppgift.

PROGRAM

Dag 1.) På eftermiddagen startar Ni med en rolig Gladiatorfest i Göteborg.  
Ni får även testa Laserdome.

Dag 2.) Idag besöker Ni först det spännande sciencecentret Universeum  
där Ni får uppleva tropisk regnskog, annorlunda djur och även testa spännande  
experiment. Efter lunch är det dags att besöka den härliga nöjesparken  
Liseberg. Mycket skratt och pirr i magen utlovas.

Dag 3.) Idag har Ni fritt för egna aktiviteter eller shopping. 

(Om Ni vill kan vi boka in en sightseeingtur med paddanbåten mot pristillägg.)

Pris: från 1680:- + moms 12%

PROGRAM

Dag 1.) Besök på den härliga nöjesparken Liseberg,  
Mycket skratt och pirr i magen utlovas.

Dag 2.) Idag besöker Ni det spännande sciencecentret Universeum  
där Ni får uppleva tropisk regnskog, annorlunda djur och även testa 
spännande experiment. (Om Ni vill kan vi även boka in en sightseeing-
tur med paddanbåten mot pristillägg.)

Pris:  från 1060:- + moms 12%

GÖTEBORG 2 DAGAR
LISEBERG & UNIVERSUM

GÖTEBORG 3 DAGAR
GLADIATORFEST, LISEBERG & UNIVERSUM



BOHUSLÄN ÄVENTYRET 3-4 DAGAR
KLÄTTRING, TEAMBUILDING, FISKETUR MED BÅT OCH SKÖN SPA-KVÄLL

BORNHOLM 3-4 DAGAR
SPÄNNING OCH ACTION PÅ SOLSKENSÖN 

BOENDEMILJÖ
Ni bor på anläggningen Kustnära.  
Fräscha rum i oslagbar skärgårdsmiljö.

FÖLJANDE INGÅR: 
Logi på Kustnära, alla aktiviteter, 
busstransporter samt middag dag 1, 
helpension dag 2 och dag 3, frukost 
dag 4. Vi kan hjälpa till att boka buss 
till Kustnära från Uddevalla station om 
Ni vill. Kontakta oss för pris.

BOENDEMILJÖ
Ni bor i stugor på den trivsamma anläggningen  
Hasle Camping. Vill Ni ta ett dopp i havet så är det  
endast en kort cykeltur (1 km) till ett av Danmarks  
vackraste havsbad.

FÖLJANDE INGÅR: 
Logi i stugor på Hasle Camping, alla aktiviteter,  
guidningar, cykelhyra, busstransporter samt middag  
dag 1,  helpension dag 2 och dag 3, frukost dag 4.

PROGRAM

Dag 1.) På eftermiddagen startar Ni med en rolig Teambuilding på anläggningen.

Dag 2.) Idag får Ni prova på Klättring på Bohusläns fantastiska klippor.  
På kvällen SPA-kväll med bastu och vedeldat kar.

Dag 3.) Nu är det dags för en trevlig fisketur med båt i skärgården.  
Makrill är fångsten.

Dag 4.) Frukost, städning och hemfärd. (Om Ni vill kan vi boka in fler aktiviteter,  
t.ex. guidning vid hällristningarna eller besök på Nordens Ark. Kontakta oss för pris.).

Pris 3 dagars program: från 1785:- + moms 12% (Dag 3 ovan utgår)

Pris: 4 dagars program: från 2590:- + moms 12% 

PROGRAM

Dag 1.) Ni hämtar ut Era cyklar och beger Er sedan till Hasle. På kvällen: Minigolf. 

Dag 2.) Cykelutflykt till Hammershus där Ni får en guidning vid den mäktiga  
fornborgen. Sedan är det dags för två actionfyllda aktiviteter. Rubberboat-stafett 
och Wild wire. Dessa kan bytas ut mot andra aktiviteter vid önskemål.  
Se hemsidan för mer info.

Dag 3.) Bussutflykt till Bornholms rovfågelshow. Fascinerande uppvisningar  
av de majestätiska fåglarna. Sedan besöker Ni Natur Bornholm – Danmarks 
populäraste upplevelsecenter.

Dag 4.) Idag har Ni fritt för egna aktiviteter. Ni kan bada i havet eller ta en  
sightseeingtur i Rönne innan hemfärd.

Pris 3 dagars program: från 1965:- (Dag 3 ovan utgår)

Pris 4 dagars program: från 2930:-
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MARIEHAMN DE LUXE 3-4 DAGAR
BASTUKVÄLL, SEGWAY, STAND UP PADDLEBOARD, GOKART OCH MARIEBAD

ECKERÖ ÄVENTYRET 3-4 DAGAR
FULLSPÄCKAT MED SPÄNNANDE OCH ROLIGA AKTIVITETER I OSLAGBAR SKÄRGÅRDSMILJÖ

BOENDEMILJÖ
Ni bor i stugor på den fina anläggningen Gröna Uddens 
Camping på Åland.

FÖLJANDE INGÅR: 
Logi på Gröna Uddens Camping, alla aktiviteter, entréer, guid-
ningar och busstransporter. Dag 1 ingår middag, dag 2 och 3 
ingår helpension, dag 4 ingår frukost.

BOENDEMILJÖ
Ni bor i 4 bäddsstugor på Käringsund resort. Oslagbar 
skärgårdsmiljö. Det var här serien ”Vi på Saltkråkan”  
spelades in.

FÖLJANDE INGÅR: 
Logi på Käringsunds resort, alla aktiviteter, guidningar,  
bagagetransport och busstransporter. Dag 1 ingår middag, 
dag 2 och 3 ingår helpension, dag 4 ingår frukost och lunch.

PROGRAM

Dag 1.) Bastukväll på Käringsund resort.

Dag 2.) Idag ingår besök på Jakt & fiskemuseet, Viltsafari och  
Teambuilding.

Dag 3A.) Geocaching och Stand up paddleboard på anläggningen.  
Ni får även prova på att paddla Trampbåt.

Dag 3B.) Bussutflykt till Åland Gokart för ett fartfyllt race.  
På eftermiddagen får Ni prova på att paddla Trampbåt.

Dag 3C.) Idag ingår den spännande aktiviteten Paintball.  
Buss ingår. På em: Trampbåt.

Dag 4.) Frukost, städning. Ni får sedan spela en runda Minigolf.

Pris 3 dagars program: från 2050:- (Dag 3 ovan utgår)

Pris 4 dagars program med val av 3A: från 2930:-

Pris 4 dagars program med val av 3B: från 3135:-

Pris 4 dagars program med val av 3C: från 3225:-
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PROGRAM

Dag 1.) Grillkväll och sedan Bastukväll med bad i havet. Ikväll 
kan Ni även anordna en volleybollturnering om Ni vill.

Dag 2.) På förmiddagen får Ni prova på aktiviteten Geocaching! 
Efter lunchen får Ni prova på S.U.P, dvs. Stand Up-Paddleboard. 
På kvällen är det dags att testa att köra Segway.

Dag 3.) Bussutflykt till Åland Gokart för en fartfylld förmiddag.  
En härlig eftermiddag på Mariebad ingår också.

Dag 4.) Idag får Ni prova på den roliga aktiviteten Team-Go som 
svetsar Er samman som grupp.

Pris 3 dagars program: från 2060:- (Dag 3 ovan utgår)

Pris 4 dagars program: från 3170:-
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KALMAR ÄVENTYRET 3 DAGAR
ZORBFOTBOLL, GLADIATORKAMP, SUMO, ÄVENTYRSBAD, KALMAR SLOTT OCH LASERTAG

ÖLAND ÄVENTYRET 3-4 DAGAR
GLADIATORKAMP, ZORBFOTBOLL, GOKART OCH BASTUKVÄLL. 

BOENDEMILJÖ
Ni bor på mysiga Svanen hotell och vandrarhem.  
Svanen ligger på vackra Ängö, endast 10 min 
promenad från city.

FÖLJANDE INGÅR: 
Logi på Svanens hotell och vandrarhem, alla 
aktiviteter, entré till badet, buss tur&retur dag 1, 
guidning i Kalmar slott, aktiviteten lasertag. Dag 
1 ingår middag, dag 2 ingår helpension, dag 3 
ingår frukost.

BOENDEMILJÖ
Ni bor i stugor på den fina anläggningen Saxnäs 
Camping på Öland. Vackert läge vid Kalmarsund.

FÖLJANDE INGÅR: 
Logi på Saxnäs Camping, alla aktiviteter, entréer, 
guidningar och busstransporter. Dag 1 ingår mid-
dag, dag 2 och 3 ingår helpension, dag 4 ingår 
frukost.

PROGRAM

Dag 1.) Buss till en rolig aktivitetsanläggning där Ni 
får prova Zorbfotboll, Gladiatorkamp med jättetops, 
Sumobrottning, Segway, Bågskytte och hinderbana. 

Dag 2:)  Besök på Äventyrsbadet i Kalmar.  
På eftermiddagen:  Guidad visning av  vackra  
Kalmar slott. På kvällen: Laserdome

Dag 3:) Städning, hemfärd.

Pris från: 1940:- + moms 12% 

PROGRAM

Dag 1.)  Bastukväll med bad i havet. Ikväll kan Ni även anordna en  
volleybollturnering om Ni vill.

Dag 2.) Bussutflykt till Kalmar där Ni får prova på fyra häftiga aktiviteter:  
Zorbfotboll, Brottning med sumodräkter, hinderbana och Gladiatorkamp  
med jättetops.

Dag 3.) Idag får Ni testa den häftiga aktiviteten: Gokart! Busstransport ingår.  
Ni får även en guidning i vackra Borgholmsslott.  
På kvällen: Fotbollsgolf på Saxnäs. 

Dag 4.) Frukost, städning  och hemfärd. Om Ni vill kan vi boka in ett besök på 
Ölands Djurpark eller Kalmar äventyrsbad. Kontakta oss för pris.

Pris 3 dagars program: från 1960:- + moms 12%  (Dag 3 ovan utgår)

Pris 4 dagars program: från 2890:- + moms 12%  
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ÅRE ÄVENTYRET
BASTUFLOTTE, ZORBING, WATERBALLS, ÄVENTYRSBAD OCH OUTDOOR-LASERCOMBAT.

OXELÖSUND 2 DAGARS PROGRAM
BANANBÅT/ KAJAKTUR/ HINDERBANA SAMT SALTOTRAMPOLIN, KLÄTTERVÄGG OCH QUESTAR

BOENDEMILJÖ
Ni bor i fina lägenheter i Åre med 
gångavstånd till Åre torg.

FÖLJANDE INGÅR: 
Alla aktiviteter, logi samt middag dag 
1,  helpension dag 2, frukost dag 3. 
Ni kan även byta ut aktiviteter. Se 
hemsidan för mer info.

BOENDEMILJÖ
Ni bor på ett mysigt vandrarhem i 
Oxelösund. Gemensam dusch och wc. 
Möjlighet att anordna mysig filmkväll.

FÖLJANDE INGÅR: 
Logi på Boda Borg Oxelösund, alla 
aktiviteter, bagagetransport och 
busstransporter. Dag 1 ingår lunch och 
middag, dag 2 ingår frukost och lunch. 
Buss från Stockholm ingår tur & retur

PROGRAM

Dag 1.) Första kvällen får Ni prova på den härliga aktiviteten: 
Bastuflotte. Njutning för kropp och själ.

Dag 2.) Idag är det dags för Zorbing ned för en backe och 
Waterballs samt Äventyrsbad.

Dag 3.) Outdoor-lasercombat eller Stand up paddleboard.

Pris från: 2890:- + moms 12%

PROGRAM

Dag 1.) Buss från Stockholm till Oxelösund. Om Ni vill ha buss från  
annan ort eller exkludera buss, begär prisuppgift. Ni anländer på förmiddagen och 
startar med att testa Boda Borgs Questar. De kluriga rummen kräver att Ni jobbar i 
lag och använder ”knoppen” och kroppen för att lösa uppdragen. Ni får även testa  
Saltotrampolinen och Klätterväggen denna dag.

På kvällen kan Ni anordna en filmkväll om Ni vill.

Dag 2.) Buss till Boda Camp.  Idag får Ni välja en av följande aktiviteter: Bananbåt, 
Hinderbana eller en härlig Kajaktur. 
Om Ni önskar bo fler nätter och lägga till fler aktiviteter:  
Kontakta oss för prisuppgift. Om Ni önskar buss från en annan ort än Stockholm, 
begär prisuppgift.

Pris: 2100:- + moms 12%



Se även vår hemsida, www.skolreseaventyr.se
Där hittar ni över 30 SkolreseÄventyr!

Vi förverkligar Er dröm om  
SkolreseÄventyret!
Tel 0498-22 16 94

E-post info@skolreseaventyr.se

Katarina Lobelius Ted Ljungqvist

BOENDEMILJÖ
Ni bor i trivsamma  4-6 bäddslägenheter i  
närheten av skidbackarna.

FÖLJANDE INGÅR: 
 Skidnära boende, slutstädning, Kläppen SKIpass 
4 dagar,  komplett skidutrustning. Ni kan boka till 
måltider, skidskola, samt mängder av aktiviteter. 
Se hemsida för mer info.
*Priset avser Sö-To v50-51, för andra datum 
begär prisuppgift

PROGRAM

Dag 1.) Ni anländer till Kläppen och checkar in.

Dag 2.) Skidåkning. Idag kanske Ni vill lägga till Snowtubing på em?

Dag 3.) Skidåkning. Idag kanske Ni vill lägga till Äventyrsbadet Experium?

Dag 4.) Skidåkning. På eftermiddagen kanske Ni vill lägga till Mångkamp?

Dag 5.) Skidåkning, hemfärd.

Pris: Från 1950:- / delt + moms 12% *

VINTERÄVENTYR I KLÄPPEN 5 DAGAR
VINTERSPORT I GNISTRANDE SNÖ SAMT MÖJLIGHET ATT TESTA HÄFTIGA AKTIVITETER


