Expedition Lappland

Tag med din klass på

EXPEDITION LAPPLAND !
En häftig skolresa med äventyr och skoj.
Trollbacken ligger 2 mil norr om Lycksele,mitt ute i naturen vid en sjö.
Ensligt beläget och 10 km från närmaste granne.
Så här kan programmet se ut:
Dag 1
Vid ankomst till Trollbacken;information om anläggningen samt fika eller lunch beroende på
ankomsttid.
Vi inkvarterar oss i Stora tält med kaminer.
Vi bekantar oss med Trollbacken,Hinderbana över vatten,flytande paviljonger som man kan
ro runt sjön,Fiske för dom som vill i vår närliggande lilla tjärn.
Trampbåtar,Balanshinder,Bollbord,Laburintspel,Stora studsmattor mm.
Första dagen är det fria aktiviteter,busa lek och ha skoj.
Badtunnor för dom som vill bada.
Eftermiddagsfika vid 15oo
Middag vid 18oo
Kvällsfika vid 21oo
Dag 2
Frukost serveras mellan kl: o8oo-o9oo
Lunch ca 12oo Ungdomarna lagar sin egen lunch under vägledning av Frank.
Robinsontävlingar efter lunch där alla kan delta utan att någon känner sig utanför.
(mobbing). Knyta ihop kamratskapen samt lära känna varann bättre.
Eftermiddagsfika vid 15oo
Middag vid 18oo
Dag 3
Frukost mellan 09oo-10oo
Vi tittar till området efter papper,burkar samt kvarglömda kläder.
Hemfärd vid 12oo
Pris till bästa lag från Robinsontävlingarna.

Vad kostar denna häftiga upplevelse på Trollbacken:
Trollbacken med program som ovan där allt ingår kostar vid minst 15 personer exkl moms &
transfer.

Med en övernattning
Med två övernattningar

750:-/ person
995:-/person

Ett dagsprogram:
Ankomst vid 10oo
Lek och bus på anläggningen fram till lunch.
Lunch i bagarstugan,vi bakar bröd,äter ur buffen samt kolbullar men fläsk
Robinsontävlingar under resten av dagen fram till 17oo
Fika vid 15oo
Avresa
250:-/person vid min 15 personer

Klä dig i fritidskäder,tag med dig sovsäck,liggunderlag finns.
Två vuxna fritt / 20 deltagare
Mer information och bokning : Ring Frank Larsen på tel 070-5342545
eller e-posta på info@trollbacken.se

Med bästa hälsningar
Frank Larsen

Ett bra avslut på resan är ett besök i Björngrottan med fika samt bildspel om våra fyra stora
rovdjur samt norrskenslandet med utställning om norrsken. 50:-/person
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