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Vid ankomst till Base Camp registrerar vi Er och all åk
och säkerhetsutrustning tilldelas.
Vi håller säkerhetsgenomgång och därefter är det
dags för ziplineåkning. Vi börjar med att gå upp via
spiraltrappa i vår limträstolpe och på 17 meters höjd
ansluter en hängbro som är 25 meter lång. Här har
vi en av Sveriges vackraste utsikter och efter en kort
promenad över bron är vi framme i starttornet. Första
sträckan vi zippar är 94 meter och sedan bär det iväg
på sträcka två som är en lina på 370 meter och högsta
hastighet vi når här är 70 km i timmen. Fallet är totalt
24 meter i denna del av banan. Därefter följer en kortare skogspromenad på 250 meter till torn 6.
Väl uppe i torn 6 så är det dags att zippa vår näst
längsta lina på 388 meter till Rosenborg tower där
man åker som högst 75 km/h.
När alla deltagare landat nere i Rosenborg tower så är
det dags att gå upp i spiraltrappan för att få ny höjd
så vi kan zippa den sista linan på 211 meter till Happy
Ending. Vid Happy Ending tas gruppfoto och sedan
följer en ca 7 minuters skogspromenad tillbaka till
Base Camp.

HUR SKALL MAN VARA KLÄDD?
Vi rekommenderar alltid för verksamheten ändamålsenliga kläder. Detta innebär bekväma sport eller
frilufskläder samt kraftiga skor eller sportskor. Skulle
det vara risk för regn skall egna regnkläder medtagas.

VAD INGÅR I ÄVENTYRET?
Svart zipline/Kamikaze med fyra delsträckor
samt 2 styck guider under ziplineåkningen.
All adekvat säkerhetsutrustning.

PRIS
1000 SEK per person
Min 4 personer, max 10 personer per grupp.
Tidsåtgång ca 2 timmar

UPPLEV SPÄNNING OCH
GEMENSKAP I UNIK NATURMILJÖ!
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