FRI PARKERING OCH FRI ENTRÉ TILL PARKEN

ZIPLINE
Välkommen till Europas längsta zipline med 16 linor och
över fyra kilometer linor djupt inne i skogen på rasbranten till det
Småländska höglandet. Ett storslaget äventyr som passar alla åldrar.
En naturguidning genom en säregen geologiskt uppkomst.
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SWEDENZIPLINE.COM
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VÄLKOMMEN TILL
EUROPAS LÄNGSTA
ZIPLINE – I SMÅLAND!

16 4KM
LINOR

LINOR DJUPT INNE I SKOGEN
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ZIPLINE
ÖPPET FÖR BOKNINGAR ÅRET OM
Vi har öppet dagligen från maj till september
med flera avgångar i våra olika banor. Under
högsäsong (juli och augusti) har vi även öppet för
Drop-In gäster, men vi rekommendera alltid att
boka i förväg.
Gruppbokningar i Svarta och Röda banan kan
man boka nästan samtliga dagar under året.
Vi finns på toppen av ett berg i Kronoparken ca 5
km norr om Klavreström och ca 2 km från riksväg
31 mitt i Småland.

VAD ÄR ZIPLINE?
Zipline är enkelt utryckt en linbana där man hänger
i en sele och åker på en wire. Man åker en och en på
linan mellan olika stationer.

Om barn väger under 35 kg zippa dem tandem med
an av våra guider.
Det är möjligt i alla banor.

Man åtföljs i grupper upp till 10 personer, med två
guider som svarar för säkerheten under hela äventyret.

Alla åkare tilldelas också en huvudtub, som tillika är
en säkerhetsdetalj för att undvika att eventuellt långt
hår på åkaren skall fasta in linhjulet vid åkning.

Det är ett adrenalinfyllt äventyr med inslag av höga
höjder och hastigheter i en vacker natur.
Man åker från toppen av ett berg, som dessutom är en
av Smålands högsta punkter. Man passerar över
raviner, strömmande vatten och har sjöutsikt på
många ställen i banan.

Denna tub med vår logotyp blir dessutom något av en
statussymbol för dem som åker banan. Dessa
huvudtub finns inte att köpa, utan är endast reserverat
för dem som visar modet att åka Zipline.
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ZIPLINE BANOR
ZIPLINE GRÖN ”DET FAMILJEVÄNLIGA ÄVENTYRET”

ZIPLINE SVART ”DET ADRENALINFYLLDA ÄVENTYRET”

Är du sugen på Zipline men inte nödvändigtvis ute
efter de högsta höjderna eller snabbaste farterna?
Detta tvåtimmars äventyr erbjuder ett härligt äventyr
i naturen och är en fin bana om du är osäker på hur
mycket adrenalin du klarar.

Du vill ha ett ordentligt äventyr! Här ingår linan med
fallhöjdsskillnad på 42 meter. Vi besöker även
300-åriga trädet, zippar över Sågebäcksravinen, landar
vid bergväggar och korsar läns- och kommungränser.
Vi garanterar redigt med adrenalin!

Fakta:

Fakta:

»» 1186 meter total lina fördelat på 6 linor

»» 2155 meter total lina fördelat på 8 linor

»» Starten sker från en plattform på marken vid

»» Vi startar med en 25 meter lång promenad på

en brant

hängbro på 18 meters höjd

»» Högsta höjd är 15 meter

»» Högsta höjd är 52 meter

»» Högsta hastighet är 50 km/h

»» Längsta lina är 388 meter

»» Här ingår en par-Zipline (dubbellina)

»» Högsta hastighet är 75 km/h

»» Två guider som står för naturguidning och svarar för

»» Här ingår tre stycken par-Zipline (dubbellina)

säkerheten från start till slut

»» Två guider som står för naturguidning och svarar för

»» Tidslängd: 1,5 – 2 timmar (Beräknad på full grupp)

säkerheten från start till slut
»» Tidslängd: 2,5 – 3 timmar (Beräknad på full grupp)

ZIPLINE RÖD ”HELHETSÄVENTYRET”

ZIPLINE LILA ”4 HÄFTIGA LINOR”

Här får vi ett unikt äventyr mitt i vildmarken med
specialdesignade plattformar och de längsta,
snabbaste och högsta linorna. Här läggs även stor vikt
vid naturupplevelsen och du får möjlighet att vandra i
en nyckelbiotop*. Detta äventyr är inte för den hariga
men perfekt för den som resonerar att ”ska man väl
åka Zipline, så vill man göra det ordentligt.”

Denna produkt ett adrenalin fyllt äventyr för de som
vill ha ett kortare äventyr. Man zippar några av våra
högsta och längsta linor samt att guiderna berättar
om naturen och vår omgivning. Detta är vårt kortaste
äventyr och passar utmärkt för Möhippa-Svensexor
som är tidsbegränsade, men passar självklart även för
andra som är begränsade av tiden.

Fakta:

Fakta:

»» 2610 meter total lina fördelat på 8 linor

»» 1063 meter total lina fördelat på 4 linor

»» Vi startar med en 25 meter lång promenad på
hängbro på 18 meters höjd

»» Vi startar med en 25 meter lång promenad på
hängbro på 18 meters höjd

»» Högsta höjd är 52 meter

»» Högsta höjd är 52 meter över mark

»» Längsta lina är 427 meter

»» Kortare naturvandring

»» Högsta hastighet är 75 km/h
»» Här ingår två stycken par-Zipline (dubbellina)
»» 250 meter vacker skogspromenad i en
nyckelbiotop*
»» Två guider som står för naturguidning och svarar för

»» Längsta enskilda lina på 388 meter
»» Två guider som svara för säkerheten och ger er
information om natur
»» Tidslängd upp till 2 timmar

säkerheten från start till slut
»» Tidslängd: 3,5 – 4 timmar (Beräknad på full grupp)
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ZIPLINE BANOR

INFORMATION

ZIPLINE FIRST CLASS FOREST
”DE LYXIGARE VILDMARKSÄVENTYRET”

VIKTIG INFORMATION

Vår helt nya produkt för i år är Zipline First Class Forest!
Detta är en special anpassat avgång för de som vill ha
det där stora extra! Man åker i grupp max 6 deltagare
för bästa tänkbara komfort och mindre väntetid
mellan stationerna. I äventyret ingår snacks vid
ankomst och våra längsta, högsta och snabbaste linor
samt transport tillbaka till Base Camp och á la carte
lunch efter åkning. Här läggs stor vikt vid
naturupplevelsen och därför är det endast våra bästa
guider som tar hand om dessa avgångar.
Fakta:
»» Snacks vid ankomst
»» Vandring i biotopsskyddat naturområde
»» Exklusiva mindre grupper för bästa komfort
»» 2610 meter total lina fördelat på 8 linor
»» Vi startar med en 25 meter lång promenad på
hängbro på 18 meters höjd
»» Högsta höjd är 52 meter över mark
»» Två dubbellinor
»» Längsta enskilda lina på 427 meter
»» Rappellering nedför en klippa
»» A la carte lunch i restaurangen
»» Två av våra bästa guider som står för naturguidning
och svarar för säkerheten från start till slut
»» Tidslängd ca 4,5 timmar

Våra olika banor varierar i adrenalinnivå och tidslängd,
ej svårighetsgrad. Alla våra banor är anpassade för alla
åldrar 5–99 år.
Min. vikt 35 kg för att zippa själv
Max. vikt 125 kg
Barn under 35 kg zippar med en av våra guider,
eftersom barnen inte skulle komma fram till nästa
station, om dem zippar själv. Guiden är ansvarig för
säkerheten under hela äventyret.

VILKEN TID SKALL JAG VARA PÅ PLATS?
Samtliga deltagare ska vara på plats senast
30 minuter före bokad avgång.
Tänk på att infarten är en ca 2 km smal grusväg från
riksvägen, innan ni når vår parkering på toppen.
Från parkering är det ca 150 meter promenad
till Base Camp.
Tänk på att sen ankomst kan innebära att du missar
ditt deltagande och bli debiterad 100% av avgiften.
Hur som helst kan förseningar förekomma och vi gör
alltid vårt bästa för att finna lösningar.

HUR SKALL JAG VARA KLÄDD?
Här i Sverige och särskilt i det svenska högländska
skogslandskapet kan vädret snabbt ändras.
Vår hemsida har en egen vädertjänst varför vi
rekommenderar dig att hålla ett öga om kommande
väderprognoser inför ditt Zipline-äventyr.
Oavsett prognos rekommenderar vi dock att ni har
med er alternativ och flera lager.
Vi rekommenderar alltid långa byxor och övriga kläder
enligt årstid. Det är inte tillåtet att zippa i sandaler,
flip-flops eller annan öppen sko. Vi rekommenderar
ordentliga skor för uteändamål.
Vid risk för regn rekommenderas någon typ av
regnjacka eller regnställ.

BOKA PÅ SWEDENZIPLINE.COM

PRISER
Äventyr

period 1/1–30/4 samt 1/10–31/12

BARN/UNGDOM
5-17 ÅR

period 1/5–30/9

Zipline Grön vuxen
Zipline Grön barn/ungdom

850 SEK
400 SEK

1 000 SEK
500 SEK

Zipline Svart vuxen
Zipline Svart barn/ungdom

1 250 SEK
600 SEK

1 500 SEK
750 SEK

Zipline Röd
Zipline Röd barn/ungdom

1 500 SEK
750 SEK

1 750 SEK
875 SEK

Zipline lila ”4 häftiga linor”

1 000 SEK

1 000 SEK

Zipline First Class Forest grupp pris ”max 6 personer”

19 500 SEK

Foto: Daniel Breece

Under perioden 1/5–30/9 ingår det transport från Happy Ending (slutet av banan)
till vårt Base Camp. Under samma period ingår en
lokalproducerad enklare mättande buffé komponerad efter
säsongens tillgängliga råvaror som serveras i Base Camp.
Gäller endast Zipline Grön, Svart, Lila, Röd och Blå First Class Forest ( Ej i paket )
Fritt bad i bergsbassängen ingår i samtliga äventyr

UPPLEV SPÄNNING OCH
GEMENSKAP I UNIK NATURMILJÖ!
FÖLJ OSS

@swedenzipline
#swedenzipline
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Little Rock Lake Zipline
SWEDENZIPLINE.COM

LITTLE ROCK LAKE ZIPLINE
Bränderydsvägen Base Camp
Avfart riksväg 31
360 72 KLAVRESTRÖM
Tel 0470-54 2900

