Aktivitetskalender i Högbo Bruk
23/6
25/6
30/6

15:00 Kluriga huset - Labyrinter, klurigheter och andra spännande aktiviteter på
Magasinets övervåning. Aktiviteten är utformad som en mångkamp.
10:00 Storkanotsutflykt med fika - Vi paddlar tillsammans till en av våra stugor och
har ett riktigt bullkalas!
14:30 Högbobandy - Kom och utmana polarna eller familjen i bandy på ÄS vis!

2/7

13:30 Brukets Hemlighet - Ni förses med svarstalong och en karta. På kartan finns ett
antal kontroller utmärkta, genom att besöka dessa och utföra en aktivitet eller svara på en
fråga så får ni ledtrådar som kommer att hjälpa er till att lösa Högbo Bruks hemlighet…

7/7

15:00 Catch & Releasefiske efter regnbåge - Vi står för utrustningen och ni fiskar!

9/7

14:30 Discoklättring & Nintendo Wii - Utmana dina polare i t ex ”paddling” på
Nintendo Wii eller klara flest uppfarter på klätterväggen!

14/7

18:00 ÄS Multisprint i eget tempo - Testa ett nytt och roligt träningspass! Ta med en
träningskompis och utmana de andra paren i orientering, paddling och MTB

16/7

10:00 Kluriga huset - Labyrinter, klurigheter och andra spännande aktiviteter på
Magasinets övervåning. Aktiviteten är utformad som en mångkamp.

21/7

15:00 Mästarfinalen på bruket - Ni delas in i olika lag som tävlar mot varandra i olika
både fysiska och kluriga grenar. Det lag som presterar och samarbetar bäst vinner!

23/7

10:00 Brukets hemlighet - Ni förses med svarstalong och en karta. På kartan finns ett
antal kontroller utmärkta, genom att besöka dessa och utföra en aktivitet eller svara på en
fråga så får ni ledtrådar som kommer att hjälpa er till att lösa Högbo Bruks hemlighet...

28/7

10:00 Storkanotsutflykt med fika - Vi paddlar tillsammans till en av våra stugor och
har ett riktigt bullkalas!

30/7

15:00 ÄS Multisprint i ditt tempo - Testa ett nytt och roligt träningspass! Ta med en
träningskompis och utmana de andra paren i orientering, paddling och MTB

4/8

10:00 Discoklättring & Nintendo Wii - Utmana dina polare i t ex ”paddling” på
Nintendo Wii eller klara flest uppfarter på klätterväggen!

6/8

15:30 Catch & Releasefiske efter regnbåge - Vi står för utrustningen och ni fiskar!

11/8

10:00 Högbo bandy - Kom och utmana polarna eller familjen i bandy på ÄS vis!

13/8

15:00 Mästarfinalen på bruket - Ni delas in i olika lag som tävlar mot varandra i olika
både fysiska och kluriga grenar. Det lag som presterar och samarbetar bäst vinner!
Samling 10 min innan varje aktivitet vid vårt visningsrum som ligger i samma byggnad som badplatsens
bastu/kiosk vid den stora grusparkeringen.

Vuxen (fr. 12år)

150kr/aktivitet

Barn

75kr/aktivitet

Anmälan till:
info@aventyrsservice.se
026-21 50 01

