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NÅGRA VIKTIGA SAKER...
10 % rabatt om ni lägger er skolresa måndag-onsdag 
Om ni lägger er klassresa måndag till onsdag under perioden 1 maj-18 juni (dock ej  
5-7 juni) eller 7-31 augusti, finns det pengar att spara. Ni får då 10 procents rabatt på  
priset om paketets alla genomförandedagar ligger måndag till onsdag.  Rabatten gäller  
ej på dubbel- och trippelpaketen.

Aktiviteterna är till för barnen – vuxna står vid sidan och hejar på 
Våra klassäventyr är till för eleverna. När våra aktivitetsguider genomför aktiviteter för skolklasser 
fokuserar de fullt ut på eleverna. Medföljande vuxna skall självklart stå på åskådarplats och heja på 
men låta våra rutinerade aktivitetsguider sköta aktiviteten. Medföljande vuxna skall alltså inte delta 
i aktiviteterna förutom på Boda Borg där de är hjärtligt välkomna att delta, men då med egna lag.

Program och hålltider kan ändras något – för ert bästa
När ni är på plats hos oss är vårt mål alltid att göra er vistelse så fantastisk som möjligt. Ibland gör vi 
därför omflyttningar och ändringar av hålltider i programmet. Det kan vara för att till exempel pricka 
in bra väder till en utomhusaktivitet eller för att undvika köer vid en lunch. Vi ser givetvis till att allt 
ni har bokat också genomförs men förbehåller oss rätten till dessa justeringar för att ni ska få ut  
maximalt av er resa. Om så sker ser vi till att ni blir informerade i god tid. 

Bagagehämtning kan endast ske på Karlskrona centralstation 
När man åker med tåg till Karlskrona så finns det två stationer att hoppa av på, Bergåsa och Karlskrona  
centralstation. Om ni bokat bagagehämtning måste ni hoppa av på Karlskrona centralstation där vi 
hämtar upp ert bagage.

Så här ser vår prismodell ut 
Liksom tidigare år får ni en rabatt för resor som genomförs måndag till onsdag och ett lägre pris för 
medföljande vuxna. I priset för medföljande vuxen så ingår aktiviteten Boda Borg. Övriga aktiviteter 
gör barnen själva. Prismodellen kräver extra tydlighet med vad som gäller. Under varje paket finns 
därför fyra olika priser angivna enligt färgkoderna nedan:

10%
RABATT MÅNDAG  

TILL ONSDAG

 Barn: XXX:-  Vuxen: XXX:-  Barn: XXX:-mån-ons

 Vuxen: XXX:-mån-ons

Ordinarie pris barn

Priserna i katalogen gäller för resor som genomförs under 2023. Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel.

Ordinarie pris vuxen Rabatterat pris barn Rabatterat pris vuxen

Sveriges bästa försäljning för alla
skolklasser, lag och föreninger.
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ALLTID ALL INCLUSIVE

INNEHÅLL  –––  HÄR HITTAR DU DET DU SÖKER 

Klassförälder, elev och lärare  
– vart går er klassresa? 
Efter många års erfarenhet och över 2800 arrangerade klassresor  
så kan vi med glädje publicera det allra bästa i den här katalogen.  
Det bästa i form av färdiga paket anpassat till upplevelse, tidplan  
och pris. Mer info om paketen hittar du på klassäventyret.se.

Alla våra paket, standard som skräddarsydda, är alltid all inclusive.  
Det innebär att ni tillsammans med en klassresebokare tar fram ert  
perfekta paket och sedan ser vi till att alla aktiviteter, boende och  
måltider ingår i priset och blir bokade.  

Vi vet att klassresor är otroligt viktiga, kanske är det sista gången som  
gruppen gör något tillsammans. Därför strävar vi efter att er upplevelse  
hos oss ska vara i världsklass.

Med vänliga hälsningar

Klassäventyret.se

Våra färdiga paket  ...................................................................................................................................................................................................................  4

Våra boenden  ............................................................................................................................................................................................................................  8

Äventyr – aktiviteter  ...............................................................................................................................................................................................................  9

Vill du boka eller 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 lösningar som tillgodoser era önskemål.

Mattias Petersson
0455-103 30
mattias.petersson@klassaventyret.se

Christer Ericsson
0455-615470
christer.ericsson@klassaventyret.se

Linda Larsson
0455-615471
linda.larsson@klassaventyret.se

Adam Ericsson
0455-615472
adam.ericsson@klassaventyret.se
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VÅRA KLASSRESEPAKET
SKÄRGÅRDSPAKET  XL

Tre fullspäckade dagar med aktiviteter, skoj och skönt häng på en skärgårdsö.

Program

Dag 1
11.30 Ankomst Boda Borg och lunch
12.15 Information, indelning i lag om 3-4 personer
14.00 Fika
14.15 Fortsättning i Questarna
16.20 Avslutning i Questarna
16.30 Tacobuffé och prisutdelning
17.15 Egen transport till Knösö brygga för överfart till Säljö.
Fria aktiviteter och korvgrillning (som ni sköter själva).  
Till korvgrillningen så får ni korv, korvbröd, senap, ketchup, 
varsin dricka, grillkol och tändvätska.

Dag 2
08.00 Frukost
09.00 Mästarnas Mästare
12.00 Lunch
14.00 Fika och vattensport
17.00 Middag
Under kvällen har ni egna aktiviteter och självklart blir det 
grillad korv vid lägerelden senare på kvällen.

Dag 3
08.00 Frukost
09.00 Cajam Challenge
12.00 Lunch
13.30 Hemfärd

I Skärgårdspaketet XL börjar ni med en eftermiddag på 
Boda Borg med att lösa klurigheterna i Questarna. Efter det 
tar ni er ut till Säljö, en av Karlskronas underbara öar, för 
en kväll med korvgrillning, chill och skoj. Det är även här 
ni kommer att övernatta i flerbäddsrum med 4-6 personer 
i varje rum. Kudde och täcke finns till varje säng. Ni väljer 
själva om ni vill ta med er egna underlakan, påslakan och 
örngott eller om ni vill hyra det av oss (förbokning krävs).

Under andra dagen är det två aktiviteter på Säljö, Mästarnas 
Mästare och vattensport med ringåkning. Ni bjuds också på 
lunch och middag. Under kvällen är det fria aktiviteter som 
gäller. Innan det är dags att åka hem på den tredje dagen 
kör ni en sista aktivitet, Cajam Challenge.

 Barn: 2778:-  Vuxen: 1863:-  Barn: 2500:-mån-ons

 Vuxen: 1677:-mån-ons



5

SKÄRGÅRDSPAKET  L

BARA SKÄRGÅRD

Kombinera ett fartfyllt besök på Boda Borg med lugnet ute på natursköna Säljö.

Ta båten över till Säljö och tillbringa två dagar i Karlskrona skärgård.

Program

Dag 1
11.30 Ankomst Boda Borg och lunch.
12.15 Information, indelning i lag om 3-4 personer.
14.00 Fika
14.15 Fortsättning i Questarna.
16.20 Avslutning i Questarna.
16.30 Tacobuffé och prisutdelning.
17.15 Egen transport till Knösö brygga för överfart till Säljö.
Fria aktiviteter och korvgrillning (som ni sköter själva).  

Till korvgrillningen så får ni korv, korv- 
bröd, senap, ketchup, varsin dricka,  
grillkol och tändvätska.

Dag 2
08.00 Frukost
09.00 Utomhusaktivitet  
09.00 – välj en aktivitet.
12.00 Lunch
13.30 Hemfärd

Program

Dag 1
11.30 Ankomst till Säljö.
12.00 Lunch
13.00 Inkvartering
14.00 Fika och vattensport.
17.00 Middag.
18.00 Cajam Challenge
Fria aktiviteter och korvgrillning (som ni sköter själva). Till korvgrillningen  
får ni korv, korvbröd, senap, ketchup, varsin dricka, grillkol och tändvätska.

I Skärgårdspaketet L börjar ni med en eftermiddag på Boda 
Borg med att lösa klurigheterna i Questarna. Efter det tar ni 
er ut till Säljö, en av Karlskronas underbara öar, för en kväll 
med korvgrillning, lek och skoj. Det är även här ni kommer 
att övernatta i flerbäddsrum med 4-6 personer i varje rum. 
Kudde och täcke finns till varje säng. Ni väljer själva om ni vill 
ta med er egna underlakan, påslakan och örngott eller om ni 
vill hyra det av oss (förbokning krävs).

I Skärgårdspaketet L ingår inträde till Boda Borg, lunch  
och middag på Boda Borg dag 1, korvgrillning på Säljö  
under kvällen, frukost och lunch dag 2 och en aktivitet  
som ni själva väljer, vattensport, äventyrsbana, Cajam  
Challenge, Mästarnas Mästare eller kanot. Ni kan också  
byta ut aktiviteten den andra dagen mot Bumper Ball  
(pristillägg på 75:-/person).

I Bara Skärgård tillbringar ni två dagar på underbara 
Säljö. Här bjuds på härliga aktiviteter och möjlighet till att 
koppla av. Ni tillbringar hela er vistelse på samma plats och 
behöver inte tänka på att ta er någonstans med bil, har ni 
väl kommit till Säljö så finns allt på plats. Ni kommer att bo 
i flerbäddsrum med 4-6 personer i varje rum. Kudde och 
täcke finns till varje säng. Ni väljer själva om ni vill ta med 
er egna underlakan, påslakan och örngott eller om ni vill 

hyra det av oss (förbokning krävs). Tre olika aktiviteter ingår, 
vattensport, Cajam Challenge och Mästarnas Mästare. Om 
ni vill kan ni byta ut en av aktiviteterna mot Bumper Ball 
(pristillägg 75:-/person), kanot eller äventyrsbana. I paketet 
ingår även lunch båda dagarna, middag dag 1 och frukost 
dag 2, så ni behöver heller inte tänka på att stå och laga mat 
utan luta er bara tillbaka och kom till dukat bord.

 Barn: 1424:-  Vuxen: 1109:-  Barn: 1282:-mån-ons

 Vuxen: 998:-mån-ons

 Barn: 1759:-  Vuxen: 834:-  Barn: 1583:-mån-ons

 Vuxen: 751:-mån-ons

Dag 2
08.00 Frukost
09.00 Mästarnas Mästare.
12.00 Lunch
13.30 Hemfärd
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TRIPPELN  (kan endast bokas med ankomst tors, fre eller lör)

DUBBELN  (kan endast bokas med ankomst tors, fre, lör eller sön)

Tre fullspäckade dagar med tävlingar, upplevelser, shopping och lugn.

Ta med hela klassen på två dagar fyllda med roligheter.

Program

Dag 1
11.30 Ankomst Boda Borg och lunch.
12.15 Information, indelning i lag om 3-4 personer.
14.00 Fika
14.15 Fortsättning i Questarna.
16.20 Avslutning i Questarna.
16.30 Tacobuffé och prisutdelning.
17.30 Egen transport till First Hotel för incheckning. 
Fria aktiviteter gäller under kvällen. Tunnbrödsrullar  
och dricka ingår.

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

Dag 3
08.00 Frukost
09.00 Cajam Challenge
12.00 Lunch
13.00 Hemfärd

Program

Dag 1
11.30 Ankomst Boda Borg och lunch.
12.15 Information, indelning i lag om 3-4 personer.
14.00 Fika
14.15 Fortsättning i Questarna.
16.20 Avslutning i Questarna.
16.30 Tacobuffé och prisutdelning.
17.30 Egen transport till First Hotel för incheckning. Fria 
aktiviteter gäller under kvällen. Tunnbrödsrullar och dricka 
ingår.

Dag 2
08.00 Frukost
09.00 Utomhusaktivitet – välj en aktivitet.
12.00 Lunch
13.00 Hemfärd

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 där ni ska bo och ha det trevligt 
under er vistelse i Karlskrona. Ni kommer att bo i flerbädds-
rum. I Trippeln ingår inträde till Boda Borg, lunch alla tre 

dagarna, frukost dag 2 och 3, middag dag 1 och 2, Mästarnas 
Mästare och Cajam Challenge. Tunnbrödsrullar och dricka  
på kvällen dag 1 ingår.  Om ni vill kan ni byta ut en av aktivi-
teterna mot Bumper Ball (pristillägg 75:-/person).

I Dubbeln 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 där ni ska bo och ha det trevligt 
under er vistelse i Karlskrona. Ni kommer att bo i flerbädds-
rum. I Dubbeln ingår inträde till Boda Borg, lunch båda 

dagarna, frukost dag 2, middag dag 1 och en aktivitet som ni 
själva väljer, Mästarnas Mästare eller Cajam Challenge.  
Ni kan byta ut aktiviteten den andra dagen mot Bumper Ball 
(pristillägg på 75:-/person). Tunnbrödsrullar och dricka på 
kvällen dag 1 ingår.

 Barn: 2475:-  Vuxen: 2125:-

 Barn: 1480:-  Vuxen: 1305:-
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ENKELN

MINI/MINI DLX

En heldag med klassen – kan det bli roligare?

Bryt vardagen med ett besök på Boda Borg och utmana dina klasskompisar

Mini:

Mini DLX:

Program

09.30 Ankomst Boda Borg och fika
10.00 Utomhusaktivitet – Mästarnas Mästare
11.30 Lunch, tacobuffé
12.00 Information, uppdelning i lag om 3-4 personer och 
sedan ut i Questarna
13.30 Fika
13.50 Ut i Questarna igen
15.30 Samling med avslutning och prisutdelning

I Mini ingår entré till Boda Borg, tacobuffé och prisutdelning. 
Vill man uppgradera sitt paket till Mini DLX, så ingår det 
även en fika under dagen.

 

Program

Boda Borg fem timmar
Tacobuffé
Prisutdelning (eventuell fika)

I Enkeln ingår entré till Boda Borg, Mästarnas Mästare, fika 
förmiddag och eftermiddag samt lunch i form av tacobuffé.

 Barn: 430:-  Vuxen: 430:-  Barn: 387:-mån-ons

 Vuxen: 387:-mån-ons

 Barn: 380:-  Vuxen: 380:-  Barn: 342:-mån-ons

 Vuxen: 342:-mån-ons

 Barn: 785:-  Vuxen: 480:-  Barn: 707:-mån-ons

 Vuxen: 432:-mån-ons
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SÄLJÖ

FIRST HOTEL STATT

BOENDE

Säljö är en av Karlskronas alla fantastiska öar. Under som-
marmånaderna drivs här Karlskronas barnkoloni med barn 
från hela kommunen. Anläggningen består av fyra byggna-
der. En huvudbyggnad där det finns fullt utrustat storkök, 
matsal med plats för 70 personer, samlingsrum, toalett, 
dusch och tre bostadsrum. Tre av byggnaderna är boende-
baracker. Varje barack är uppdelad i två boendedelar med 
plats för 8-26 personer. Det finns också en duschbarack med 
ett duschrum för tjejer och ett för killar samt en tvättstuga. 
I varje boendedel i barackerna finns fyra rum med plats för 
4-6 personer i våningssängar. Här finns också två toaletter 
och två tvättrum med åtta handfat samt ett ledarrum. 

Ta sig hit
För att komma över till Säljö får man ta en liten båttur på ca 
100 meter, självklart så fixar vi överfarten till ön från Knösö 
brygga. Till Knösö brygga kan man ta sig med bil, buss eller 
kollektivtrafik. Åker ni tåg till Karlskrona och vill ha transport 
med egen buss så kan vi hjälpa till med att boka denna. 
Åker ni med kollektivtrafiken har ni en promenad på ca 3 km 
till båtöverfarten. Hör av er till oss så hjälper vi er att lösa 
packning eller buss/taxi hela vägen fram. 

Att göra
På Säljö finns det mängder med saker att hitta på. På om-
rådet finns en stor fotbollsplan där man kan spela fotboll, 

brännboll, kubb, krocket – här är det bara fantasin som 
sätter stopp. I lekförrådet hittar ni allt ni behöver för att 
aktivera er. Efter en hård fotbolls- eller brännbollsmatch 
kanske man vill svalka av sig, då är det bara att ta sig ner 
till den egna stranden som finns på ön. Där finns en lång 
flytbrygga som man kan bada från. Även två omklädnings-
rum finns på stranden. Vill man bara ta det lugnt så finns 
det möjlighet att slå sig ner i sofforna i samlingsrummet och 
kanske spela ett spel.

När ni har valt paket med boendeval hotell kommer ni att 
bo på First Hotel Statt, som ligger mitt i centrala Karlskrona, 
vid stadens största torg – Stortorget. Hotellet är ett vackert 
sekelskifteshotell med 107 rum och bemanning dygnet runt.

Ta sig hit
Åker ni tåg till Karlskrona så är det bara några minuters 
promenadavstånd till hotellet som ligger ca 700 meter ifrån 
stationen. Kommer ni med bil så går det bra att stanna för i- 
och urlastning alldeles i närheten. Om ni behöver assistans 
med parkering hjälper personalen er gärna.

Att göra
First Hotel Statt ligger väldigt centralt med shopping, res-
tauranger, bio och diverse sevärdheter precis runt hörnet. 
Karlskrona stad ligger på flertalet öar och det finns fantas-
tiska promenadstråk längs med vattnet. På gångavstånd 
från hotellet ligger också två intressanta muséer som ni inte 

bör missa, Marinmuseum och Blekinge Museum, eller varför 
inte ta en promenad för att ta er upp på Bryggareberget och 
njuta av utsikten över både staden och skärgården.
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ÄVENTYR & AKTIVITETER
BODA BORG

På Boda Borg kan vi erbjuda Karlskronas häftigaste upple-
velse! Ett äventyrshus på 2500 kvm, fyllt med Questar att 
lösa och att ha roligt tillsammans! Aktiviteterna i äventyrs-
huset handlar om samarbete, laganda, problemlösning  
och humor!
    Med 3-4 personer bildar ni ett lag och uppgiften är att 
hela laget ska klara sig igenom en Quest genom att lösa 
olika utmaningar på en begränsad tid. Alla i laget behövs 
och ni måste hjälpas åt för att klara er. I Questarna finns 
utmaningar både för kropp och knopp.

CAJAM CHALLENGE
Cajam Challenge är en fartfylld poängjakt där lag om 4-6 
personer får 100 uppdrag att lösa. Allt styrs via en läsplatta 
som vi givetvis tillhandahåller. Alla uppdrag är värda olika 
poäng. Fel svar ger poängavdrag och man kan svara PASS för 
att hoppa över frågan – det gäller att prioritera! Den grupp 
som är mest kreativ brukar ro hem segern.
    Efter en liten tids överläggning presenteras resultaten 
och vinnarna koras. Eftersom spelet är interaktivt kan vi 
snabbt presentera resultat, bilder med mera.

ÄVENTYRSBANA/5-KAMP
Säljö är en underbar ö några kilometer utanför Karlskrona 
centrum. Här har vi cirka 25 äventyrsstationer runt om i en 
härlig skärgårdsmiljö. Vi skräddarsyr banans innehåll för  
varje grupp, för att på så sätt åstadkomma den mest ulti-
mata teamkänslan! Man delar in sig i grupper om max åtta 
personer. Varje grupp utrustar vi med en av våra teamledare 
som sedan styr gruppen runt om på vårt område. Vi har 
även lagt in en 5-kamp i våra stationer.
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MÄSTARNAS MÄSTARE
Vilken grupp tar sig an de olika utmaningarna bäst och 
framför allt vem blir klassens bästa mästare? Vem är uthål-
lig, pricksäker, snabbtänkt eller stark? I Mästarnas mästare 
utlovar vi en utmanande och rolig aktivitet som lockar fram 
tävlingsmänniskan i dig. Vi delar in er i lag (allt ifrån fyra 
till åtta personer beroende på gruppens storlek) och efter 
noga instruktioner från våra aktivitetsledare är det dags 
att utmana varandra i de rafflande tävlingsgrenarna. I sann 
mästaranda gäller det nu att ta ut den person som lämpar 
sig bäst för varje gren.

KANOT
Ge er ut på en stilla tur på vattnet och utforska omgivning-
arna runt Säljö. I varje kanot finns det plats för två perso-
ner. Vi tar oss ut på kanot- och flottsafari, där halva gänget 
paddlar och andra halvan åker flotte till vår fikaplats. Efter 
fikat byter man plats innan vi drar oss hemåt igen. Vi finns 
alltid med vid sidan om i en följebåt och självklart bär alla 
flytväst, vilket vi tillhandahåller.

BUMPER BALL
Bumper Ball är fotboll som du aldrig tidigare har sett det 
och det är fantastiskt roligt oberoende av tidigare erfaren-
heter på fotbollsplanen. Vi delar in i lag om fyra till fem 
personer och utrustar varje spelare med en Bumper Ball 
som är stora upplåsbara bollar som man trär över huvudet 
och endast fötterna lämnas fria. Det har aldrig varit roligare 
eller enklare att tackla din lärare. Blir du tacklad får du en 
liten snurrande tur och landar sedan tillbaka på fötter igen. 

VATTENSPORT
Vattensport är galet kittlande djupt ner i magen. Här får ni 
en fartfylld aktivitet, som utspelar sig på historiskt militärt 
vatten mitt i Karlskrona skärgård, i form av en banantur. 
Bananen är precis som det låter en gigantisk banan som 
åker bakom vår snabba ribbåt och som tar tre personer åt 
gången. Vi tar säkerheten på väldigt stort allvar och ser till 
att alla som åker banan eller följebåt har väl fungerande 
flytvästar samt att tydliga instruktioner har getts. Vår aktivi-
tetspersonal finns alltid med i båt på vattnet.
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100 kronor i vinst per 
såld bal toalettpapper. 

7o  kronor i vinst per 
såld Via tvättmedel. 

2000 kr i bonus när ni bokar en 
klassresa med Klassäventyret! 

Kontakta oss så hjälper vi er att nå era drömmar! 
www.teamdreams.nu     info@teamdreams.nu 

Sveriges bästa försäljning för alla
skolklasser, lag och föreninger



Arenavägen 11, 371 55 Karlskrona
0455-10330  |  info@cajam.se  |  www.cajam.se

I Cajamgruppen ingår varumärkena:
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