
                            

 

Vi har paket med en eller två nätters övernattning för er klass. Priserna som anges är för 

ungdomsgrupper och avser boende med helpension.  

  

Paket med två dagar och en övernattning, helpension och en instruktörsledd aktivitet 

1 050 kr per elev (450 kr per medföljande vuxen) 

I paketet ingår logi i sovsal, 2 luncher, middag, kvällsgrillning, frukost och en instruktörsledd 

aktivitet (välj mellan samarbete, höghöjdsbana (från årskurs 5), flottbygge eller 

backstapling). Dessutom får ni tillgång till hela vårt område med fotbollsplan, basketplan, 

beachvolleybollplaner, bryggor, repbana, grillplatser och tältkåta. Vi har även 

omklädningsrum med bastu.  

 

Vi uppmuntrar våra grupper att göra saker tillsammans och ha roligt. För att underlätta 

erbjuder vi följande utan extra kostnad: 

o Lägerlåda med fotboll, basketboll, beachvolleyboll, tennisracket och bollar, 

brännbollskit 

o Repbanan (en balansbana i skogen som kan göras på egen hand eller i grupper) 

o Tillgång till 5 kanadensare och 1 roddbåt under vistelsen hos oss 

o Fiska från vår brygga eller båt 

o Tillgång till tennisbanan då den inte är uthyrd 

o Sakletare på Alnäs (aktivitet att göra på egen hand eller i grupper) 

o Naturrebus (aktivitet att göra i grupp tillsammans med en vuxen) 

o Tältkåtan med grillplats och möjlighet till kvällsmys 

o Discopaket (ljudanläggning, discolampa och pop-corn, kostar 750 kr/kväll) 

 

För oss är det viktigt att vi tillsammans utformar ett program som känns rätt för er grupp 

men här ger vi ett exempel på hur en vistelse kan se ut: 

 

Dag 1 

11.00        Ankomst till lägergården (inkvartering och rundvisning på området) 

12.00        Lunch 

13.00        Instruktörsledd aktivitet (samarbete, höghöjdsbana, backstapling eller            

flottbygge) 

15.00        Medhavd fika och fri lek på området/paddling/naturrebus/tennis        

17.00        Middag 

20.00        Grillning i trädgården/kåtan gruppen bestämmer tid 



                            

 

  

Dag 2 

08.30        Frukost, packning och städning 

09.30        Fri lek/paddling/naturrebus/tennis/fiske/möjlighet till extra instruktörsledd        

aktivitet     

10.30        Kontroll av egen städning, återlämning av nycklar (husen ska vara tömda) 

11.30        Lunch 

12.30        Fri lek/paddling/naturrebus/tennis/fiske        

15.00        Hemfärd 

  

Paket med tre dagar, två övernattningar med helpension och två instruktörsledda 

aktiviteter 

1 875 kr per elev (900 kr per medföljande vuxen) 

 

(dag 1 och 2 ser ut som ovan förutom städ/hemfärd)                                        

15.00        Instruktörsledd aktivitet (samarbete, höghöjdsbana eller backstapling) 

17.00        Middag 

20.30        kvällsfika 

  

Dag 3 

08.30        Frukost och städning 

09.00        Fri lek/paddling/naturrebus/tennis/fiske        

10.30        Kontroll av städ, återlämning av nycklar (husen skall vara tömda) 

11.30        Lunch 

12.30        Fri lek/paddling/naturrebus/tennis/fiske        

15.00        Hemfärd 

 

 


