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Unforgettable Outdoor Experiences

Skolresor med upplevelser & äventyr 2017

Utmanaren Lilla Flottaren
 

Lilla Äventyraren
 

Timmerflottfärd 4-dygn Flottaren
 

Äventyraren

Beskrivning:
Timmerflottfärd på Klarälven, 4-dygn. 
Bygg era egna flottar av stockar och 
rep.

Innehåll:
• Information och utbildning om
 timmerflottbygge, färden på
 älven, allemansrätt.
• Instruktörer under byggtiden.
• Totalt 4 nätter i tält.

Pris: Från 1270 kr/person för grund-
utrustning inklusive en kanot/grupp.

Beskrivning:
Kvällspaddling i kanot på Klarälven. 
Timmerflottfärd på Klarälven en dag. 
Boende i stugor två nätter.

Innehåll:
• Boende två nätter i stugor på   
 Klarälvens Camping. Korvgrillning   
 första kvällen.

• Information om kanoting. 
 Kvällspaddling på Klarälven dag ett.

• Information, bygge av timmer-  
 flottar och färd på Klarälven dag två.

Pris: Från 1040 kr/person.

Beskrivning:
Kvällspaddling i kanot på Klarälven.
Äventyrsbana. Boende i stugor två 
nätter.

Innehåll:
• Boende två nätter i stugor på 
 Klarälvens Camping.  Korvgrillning  
 första kvällen.
• Information om kanoting. Kvälls- 
 paddling på Klarälven dag ett.
• Äventyrsbana med Zip-line, Burma- 
 bro, nedfirning dag två.

Pris: Från 1040 kr/person.

Beskrivning:
Timmerflottfärd på Klarälven, Även-
tyrsbana, två nätters boende i stugor. 

Innehåll:
• Boende två nätter i stugor på   
 Klarälvens Camping. Korvgrillning   
 första kvällen.
• Information och bygge av timmer-  
 flottar dag ett. Timmerflottfärd på   
 Klarälven dag två.
• Äventyrsbana med Zip-line, Burma- 
 bro, nedfirning dag tre.

Pris: Från 1310 kr/person.

Beskrivning:
Timmerflottfärd på Klarälven en dag. 
Boende i stugor en natt.

Innehåll:
• Boende en natt i stugor på   
 Klarälvens Camping. Korvgrillning   
 första kvällen.
• Information och bygge av timmer-  
 flottar dag ett. Timmerflottfärd på   
 Klarälven dag två.

Pris: Från 770 kr/person.

Beskrivning:
Äventyrsbana i Brattfallet. Boende i 
stugor en natt.

Innehåll:
• Boende en natt i stugor på   
 Klarälvens Camping. Korvgrillning   
 första kvällen.
• Äventyrsbana med Zip-line,   
 Burmabro, nedfirning dag två.

Pris: Från 770 kr/person.
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Samlingsplats för 4-dygns 
Timmerflottfärden är Gun-
nerud som ligger längs väg 
62, ca 95 km norr om Karlstad. 
Till Gunnerud kan ni ta er med 
buss nr 600 som går ifrån Karl-
stad. 

Samlingsplats för övriga pa-
ket är Klarälvens Camping 
som ligger strax norr om 
Stöllet där väg E45 och 
62 möts, ca 140 km 
norr om Karlstad. Det 
finns bussförbindelse 
från Karlstad.

Om ni vill kan vi  hjäl-
pa er att specialbeställa 
en buss för transporterna 
från och till hemorten.

• Helpension ”FLOTTAREN”: 490 kr/person.

• Helpension ”ÄVENTYRAREN”: 490 kr/person.

• Helpension ”UTMANAREN”: 590 kr/person.

• Frukost och lunch ”Lilla TIMMERFLOTTAREN”: 

 190 kr/person.

• Frukost och lunch ”Lilla ÄVENTYRAREN”: 190 kr/person.

• Avbeställningsskydd: 80 kr/person.

• Lakan och slutstäd vid boende stugor: 160 kr/person. 

• Tält och Trangiakök (4-dygns timmerflottfärd): 100 kr/pers.

• Köksutrustning (4-dygns timmerflottfärd): 280 kr/pers.

• Tält (8- 10 pers) (4-dygns timmerflottfärd): 700 kr/tält.

• Sovsäck/liggunderlag (4-dygns timmerflottfärd): 

 140 kr/person.

• Proviantpaket (4-dygns timmerflottfärd): 670 kr/pers.

• Lokala transporter och till/från er hemort: Begär pris!

Förutsättningar 
Skolresepriserna gäller om ni är en ungdomsgrupp om minst 20 personer. (Är ni en mindre grupp mellan 10-19 personer är ni fortfarande välkomna, 
men tillägget är 150 kr/person). Simkunnighet. För grupper med personer som är 15 år och yngre skall minst en vuxen, 18 år eller äldre, per 6 barn 
finnas med och ansvara för gruppen om en kortare timmerflottfärd ingår i bokat paket. (För timmerflottfärd 4 dygn krävs 2 vuxna/timmerflotte för 
15 år och yngre. Vuxen räknas från 18 år). Om paketet inte innehåller timmerflottfärd gäller att minst en vuxen, 18 år eller äldre, per 10 personer följer 
med och ansvarar för gruppen. Deltagandet sker på eget ansvar. En ledare per grupp som varit hos oss tidigare medföljer utan kostnad, (betalar dock 
för mat vid bokning av detta). OBS! Läs också våra Resebestämmelser.

Startdagar 
Timmerflottfärd 4 dygn: Sön, mån och ons 4/6 – 14/6 samt 14/8 – 27/8 2017. Övriga paket: Alla dagar 7/5 – 13/6 samt 20/8 - 17/9 2017.

Klarälvens Camping
På campingen har ni tillgång till servicebyggnad med kök, duschar och toaletter. Det finns också en samlingssal samt en liten kiosk i receptionen. 
Stugorna är utrustade med två våningssängar, täcken, kuddar, porslin för fyra personer, kokplatta, kylskåp med mera. Ute finns beachvolleyboll, 
badmöjligheter i Klarälven, möjlighet till fiske mm. Det finns också en vedeldad bastu ni kan hyra.

Timmerflottfärden 4-dygn innehåller 
Timmer, rep, livboj, paddel, stör, flytväst, presenning, förbandslåda, hink, sopsäck, toalettpapper, spade, färskvattendunk, förvaringslåda, karta, lokal 
transport, information och instruktör under byggtiden. En kanot per grupp medföljer utan extra kostnad.  

Helpension för paket med boende på Klarälvens Camping innehåller 
I paketen ”FLOTTTAREN” och ”ÄVENTYRAREN”: Två frukost, en lunch, en fika, en middag. I paketet ”UTMANAREN”: Två frukost, två lunch, en fika, en 
middag. I paketen ”Lilla FLOTTAREN” och ”Lilla ÄVENTYRAREN” : En frukost och en lunch. Korvgrillning första kvällen ingår i alla dessa paket.

Förslag på personlig utrustning för utomhusaktiviteter  (var beredd på sol, vind och vatten) 

- Regnkläder  - Tjocka sockar  - Tjock tröja  - Sweatshirt  - Strumpor  - Idrottskläder 
- Jacka  - Mössa och vantar  - T-shirt  - Byxor  - Underkläder  - Handduk 
- Badkläder  - Stövlar och grova skor  - Långkalsonger - Skjorta - Shorts   - Toalettartiklar 
- Solskyddsmedel - Myggmedel  - Sovsäck - Ev kikare - Ev fiskeutrustnig   - Ev ficklampa 

Bokning Skolresan skall bokas av behörig och myndig person som är minst 18 år, benämns som kontakt-
person. Vid bokningstillfället ska korrekt fakturaadress uppges. Kontaktpersonen ansvarar för att granska 
bekräftelsen/fakturan och omgående påtala eventuella felaktigheter. Kontaktpersonen ansvarar för grup-
pens bokningar/beställningar och är gruppens kontaktperson under vistelsen (om inte kontaktpersonen 
är med under vistelse ska namn och telefonnummer till annan kontaktperson som finns med under vis-
telsen meddelas vid bokningstillfället). För grupper med personer som är 15 år och yngre skall minst en 
vuxen per 6 barn finnas med och ansvara för gruppen om en kortare timmerflottfärd ingår i bokat paket. 
Notera att vid den längre timmerflottfärderden (4 dygn) krävs minst 2 vuxna/timmerflotte. Om paketet 
inte innehåller timmerflottfärd gäller att minst en vuxen per 10 personer följer med och ansvarar för grup-
pen. Kontaktpersonen ska förse Vildmark i Värmland med namn och mobilnummer till samtliga ansvariga/
vuxna i gruppen samt deltagarförteckning med namn och födelsedatum på alla andra personer som in-
går i gruppen senast 15 dagar före ankomst. Kontaktpersonen ansvarar för gruppen, inklusive eventuella 
minderåriga, under deras vistelse hos Vildmark i Värmland. 

Betalning Arrangemanget ska betalas i förskott. 20% av totalbeloppet och eventuellt avbeställningsskydd 
skall vara Vildmark i Värmland tillhanda senast 10 dagar efter bokningstillfället. Slutbetalning skall vara 
Vildmark i Värmland tillhanda senast 30 dagar innan ankomst. Vid bokning senare än 30 dagar innan ank-
omst gäller omgående slutbetalning av hela beloppet. När full betalning är Vildmark i Värmland tillhanda 
skickas resedokument ut till kontaktansvarig som ansvarar för att delge informationen till övriga i gruppen.

Avbokning eller ändring av bokning Ev. avbokning eller ändring ska ske av kontaktpersonen via e-post 
eller telefon till Vildmark i Värmland. Vid avbokning 31 dagar före ankomst eller tidigare debiteras deposi-
tionen som utgör 20% av resans pris. Sker avbokning mellan 30 och 15 dagar innan resans start  debiteras 
50% av totalbeloppet. Sker avbokning inom 14 dagar före resans start  debiteras hela beloppet. Om en-

Tillägg Karta/Kommunikationer

     Övriga upplysningar

Resevillkor
staka personer i gruppen avbokar gäller samma regler som ovan under förutsättning att övriga grupp-
deltagare kvarstår, dock måste gruppen innehålla minst 10 resp. minst 20 personer (beroende på vilken 
typ av grupp man är) efter det att gruppen förminskats. Observera att priser per person kan komma 
att ändras om ni avbokar en person eftersom priserna är baserade på att gruppen är en viss storlek.
Ändring av datum betraktas som avbokning och följer reglerna för avbokning. Andra ändringar av 
bokningen som tillägg av personer eller produkter kan göras av kontaktpersonen i mån av plats och 
tillgång till önskade produkter.

Avbeställningsskydd När bokning sker kan ett avbeställningsskydd tecknas. Det är personligt (sam-
tliga namn och födelsedatum ska bifogas i samband med tecknandet) och skyddar personen mot 
avbokningskostnader om avbokning sker p g a sjukdom eller olycksfall som personen eller nära anhörig 
till personen drabbas av, vilket inte kunnat förutses vid bokningstillfället och kan intygas av läkare eller 
försäkringsbolag.
Personen får erlagda avgifter tillbaka förutom depositionen och avbeställningsskyddet. Intyg från läk-
are och försäkringsbolag där orsaken framgår varför gästen avråds från resa måste uppvisas inom 10 
dagar.
Om enstaka personer avbokar i en grupp förutsätts ändå att gruppen som helhet genomför resan, 
såvida gruppen uppfyller de krav vi har på grupper vad gäller antal vuxna och simkunnighet. Om hela 
gruppen vid bokningstillfället tecknat personligt avbeställningsskydd och 20% eller fler avbokar p g a 
någon av ovan nämna anledningar erbjuds gruppen att genomföra turen vid ett annat tillfälle, dock 
under innevarande säsong.

Kompletta resevillkor för grupper återfinns på www.vildmark.se. 


