ALLTID ALL INCLUSIVE
Klassförälder, elev och lärare – vart går er klassresa?
Efter många års erfarenhet och över 2400 arrangerade klassresor så

Vi vet att klassresor är otroligt viktiga, kanske är det sista gången

kan vi med glädje publicera det allra bästa i den här katalogen. Det

som gruppen gör något tillsammans. Därför strävar vi efter att er

bästa i form av färdiga paket anpassat till upplevelse, tidplan och

upplevelse hos oss ska vara i världsklass.

pris. Mer info om paketen hittar du på vår webb klassäventyret.se.
Alla våra paket, standard som skräddarsydda, är alltid all inclusive.

Vill du ladda ner den här katalogen i digitalt format eller helt enkelt
beställa fler kataloger kan ni göra det på klassäventyret.se/katalog.

Det innebär att ni tillsammans med en klassresebokare tar fram ert
perfekta paket och sedan ser vi till att alla aktiviteter, boende och

Med vänliga hälsningar

måltider ingår i priset och blir bokade.

Klassäventyret.se

Vill du boka?
Vill du veta mera?
Har du funderingar kring vårt
utbud eller önskemål som inte
finns med i våra paket?
Tveka inte att höra av dig till
oss. Vi har lång erfarenhet
och ett brett kontaktnät vilket
gör att vi i de flesta fall hittar

Christer Ericsson

Linda Larsson

Adam Ericsson

lösningar som tillgodoser era

0455-615470
christer.ericsson@klassaventyret.se

0455-615471
linda.larsson@klassaventyret.se

0455-615472
adam.ericsson@klassaventyret.se

önskemål.

TRIPPELN (kan endast bokas med ankomst tors-, fre- eller lördag)
Tre fullspäckade dagar med tävlingar, upplevelser, shopping och lugn
I Trippeln börjar ni med en eftermiddag på Boda Borg med att
lösa klurigheterna i Questarna. På Boda Borg serveras det
också lunch och middag. Efter middagen är det dags att
förflytta sig till First Hotel Statt, där ni ska bo och ha det
trevligt under er vistelse i Karlskrona. Ni kommer att bo i
flerbäddsrum.

I Trippeln ingår inträde till Boda Borg, lunch alla tre dagarna,
frukost dag 2 och 3, middag dag 1 och 2, Mästarnas Mästare
och Green Hat Challenge. Tunnbrödsrullar och dricka på
kvällen dag 1 ingår också.
Ni kan också byta ut någon av era aktiviteter mot Bumper
Ball (pristillägg på 75:-/person).

Program

Dag 2
08.00 Frukost.
09.00 Utomhusaktivitet, Mästarnas Mästare.
12.00 Lunch.
13.00 Fria aktiviteter. Kanske ett besök på Marinmuseum?
Möjlighet att se hela världsarvsstaden Karlskrona samt tid
till lite shopping för de som vill.
17.30 Middag, därefter fria aktiviteter.

Dag 1
11.30 Ankomst Boda Borg och lunch.
12.15 Information, indelning i lag om 3-4 pers.
14.00 Fika.
14.15 Fortsättning i Questarna.
16.20 Avslutning i Questarna.
16.30 Tacobuffé, prisutdelning.
17.30 Egen transport till First Hotel Statt.
Fria aktiviteter gäller under kvällen. Ni får tunnbrödsrullar
och dricka med er.

Barn: 2155:-

Vuxen: 1925:-

Dag 3
08.00 Frukost.
09.00 Green Hat Challenge.
12.00 Lunch.
13.00 Hemfärd.

Barn: 1697:-

