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Skolpaket ”Wild kids Upplevelse”  

Skolpaket ”Wild kids Upplevelse” är ett program som är anpassat 
efter grupper på 30-40 personer och för ungdomar (ca 12 år). I 
detta program finns det mycket spänning och äventyr som 
garanterat finns kvar i minnet en lång tid efter vistelsen här på 
Dalslands Aktiviteter. 
 
Ank. 10.30 och inkvartering på lägerplatsen. Vi kör en kort 
genomgång och har lite egen tid på lägerplatsen. 
11.30-12.30 Lunch serveras på restaurangen 
12.30-16.30 Aktivitetspass 1 med Bergsnerfirning, ”Hitta 
rätt”(punktorientering) och Hinderbana.  
17.00-18.00 Middag serveras på restaurangen 
18.00-20.00 Skattjakt på sjön Iväg med våra kyrkbåtar 
Egen kväll/natt i lappkåtor, ni tar med egna sovsäckar men finnas 
att hyra för de som saknar. 
Kåtorna är bäddade med granris och renskinn med eldstad i 
mitten. Alla ligger mycket nära sjön Iväg för lek och bad. 
 
08.00 Frukost serveras på lägerplatsen 
09.00-12.30 Aktivitetspass 2 med Flottbygge med klurighet, 
Klättervägg och Bågskytte. 
12.30 Lunch serveras på restaurangen 
13.30 Koras ett vinnande lag där alla får ett pris och sedan hemresa 
 
Pris 950 sek per person för aktiviteter och övernattning, 1 vuxen 
går med gratis per 10 elever. Mat enligt ovan tillkommer med 360 
sek per person. 
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Skolpaket ”Wildkids Äventyr” 

Skolpaket ”Wildkids Äventyr” är ett program som är anpassat efter 
grupper på 30-40 personer och för ungdomar (ca 12 år). I detta program 
finns det mycket spänning och äventyr som garanterat finns kvar i 

minnet en lång tid efter vistelsen här på Dalslands Aktiviteter. 

Ank. 10.30 och inkvartering på lägerplatsen. Vi kör en kort genomgång 
och har lite egen tid på lägerplatsen. 
11.30-12.30 Lunch serveras på restaurangen 
12.30-16.30 Aktivitetspass 1 med Bergsnerfirning, ”Hitta 
rätt”(punktorientering) och Hinderbana.  
17.00-18.00 Middag 
18.00-20.00 ”Vildmarksspa”, ni har tillgång till våra vedeldade badtunnor 
hela kvällen. 
Egen kväll/natt i lappkåtor, ni tar med egna sovsäckar men finnas att 
hyra för de som saknar. 
Kåtorna är bäddade med granris och renskinn med eldstad i mitten. Alla 
ligger mycket nära sjön Iväg för lek och bad. 
 
08.00 Frukost serveras på lägerplatsen 
09.00-12.30 Aktivitetspass 2 med Flottbygge med klurighet, Klättervägg 
och Bågskytte. 
12.30 Lunch serveras på restaurangen 
13.30-16.00 Aktivitetspass 3, ”Stick iväg på Iväg” en utmanande övning 
på sjön som kräver både samarbete, intelligens och orienteringsförmåga. 
Framtagen tillsammans med Mattesmedjan. 
16.30 Nu koras ett vinnande lag och alla får ett pris sedan avslutande 
middag på restaurangen. 
17.00/17.30 Avresa 
 
Pris 1 150 sek per person för aktiviteter och övernattning, 1 vuxen går 
med gratis per 10 elever. Mat enligt ovan tillkommer med 460 sek per 
person.  


