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Steneby Gård 

660 10 Dals Långed 

info@dalslandsaktiviteter.se 

0531-330 86 

På vår hemsida hittar ni alltid 

erbjudande för 

� Företag/organisation 

� Ungdom/föreningar 

� Familj/privat/turism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg: 
Maten: 590 SEK/person inkl. moms 
(alla måltider som nämns ovan ingår) 
Kanoter: 200 SEK per kanot och dag 
inkl. moms 
Sovsäck: 50 SEK/natt inkl. moms 
Kylskåp: 200 SEK/hela vistelsen inkl. 

moms (Kylskåpen finns i anslutning till 
receptionen.) 
Kol/bricketter: 50 SEK/påse 
Skatt: Vi ordnar hemlig skatt! 250 SEK 
Fiskekort: 100 SEK/klass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolpaket Äventyr 

Skolpaket “Äventyr” är ett  program som är anpassat efter grupper på 20-30 personer som 
är cirka 12-14 år. I detta program har vi inte tagit med de mest hissnande aktiviteterna 
men det finns fortfarande mycket spänning och äventyr som ni garanterat kommer ihåg en 
lång tid efter vistelsen här på Dalslands Aktiviteter.  

Dag 1 
Ankomst cirka 11.00 
Inkvartering i lappkåtor. - Ni sover på granris och renskinn. Ta med egen sovsäck. (Hyra, 
se tillägg) 
Lunch - Grill, fältkök och ved finns på plats. Ni står själva för maten. (Vi kan stå för 

maten, se tillägg) 
Aktivitetspass - 5-kamp  
Middag 
Egen kväll - Ro med kyrkbåtar för att ha skattjakt på Skuggetorpsön (Ta med egen skatt 
eller se tillägg.)  Kyrkbåtar är stora träbåtar där 8 personer ror och en styr. Båtarna tar 
drygt 20 personer styck. 

Dag 2 
Frukost 
Aktivitetspass - Ridning “prova på” cirka 20 min.   
Klättervägg inomhusvägg 11 m hög med 10 olika leder i varierande svårighetsgrad. 
Lunch 

Aktivitetspass - Flottbygge (redskapen står vi för, ni står för samarbete och konstruktion i 
2 lag). Flottrace, tävla mot varandra med de egenkonstruerade flottarna.  Vem har gjort 
den bästa flotten? 
Middag 
Egen kväll med ev. vandring i naturreservatet med jättegrytor och chans att se bäver. 

Dag 3 
Frukost 
Aktivitetspass - Ziplina ca: 600 meter lång wire uppspänd över en dalgång. 
 “Hitta rätt”, en punktorientering med frågor i ämnet djur & natur. 
En utmanande avslutning på vistelsen hos oss.   

Lunch 
Hemresa 

 
Boende: Boendet är i lappkåtor som är bäddade med granris och renskinn. Det finns 2 
sovkåtor på lägerplatsen som vardera rymmer 25 personer. Så det finns gott om plats till 
en vanlig skolklass.  

Pris för aktiviteterna + övernattning: 1110 SEK inkl moms. Priset gäller vid minst 20 
betalande personer. En vuxen gratis per 10:e ungdom. Dvs. 10 betalande = 1 gratis vuxen, 
20 betalande ungdomar = 2 gratis vuxna. (gäller ej kostnad för mat) 
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