Drammen Aktivitetspark kan vår, sommer og høstsesongen tilby et variert spekter av opplevelser og
event. I vår nye aktivitetspark og området rundt har vi sammen med vår samarbeidspartner
ARRCOM laget en spennende meny. Blant annet kan vi tilby:
-

Klatrepark
Speedy Zip-line
Guri-Hoppet fra ca 12m i line
Sti og Downhill sykling med og uten instruktør
Grillplass og bading ved Gamledammen
Juvvandring i Kjøsterudjuvet
Rappellering og overfiring 60m over bakken
Skyting på skytebane
Et nettverk av gå stier i marka, 5 min fra Drammen Sentrum
Aron tunet Kafé og selskapslokaler med alle rettigheter

EVENTER
Drammen Aktivitetsenter, et kortreist kick i hverdagen. Det er vår visjon. Vi har satt sammen flere
Event pakker du kan velge i for venner, familie, bedriften, bursdagsselskap eller utdrikkningslag.
Dersom du ønsker et større arrangement med flere event kan vi skreddersy en aktivitetsdag for dere.
Hva med skyting på skytebane, klatring i klatreparken og juvvandring med rapell på en og samme
dag? Ta kontakt med oss på
aktivitet@drammen-skisenter.no

«KLATREPAKKEN»
Kr 590,00 pr. person, min 10 personer eller kr 5.900,En dag i klatrepakken hvor du kan boltre deg så mye du vil i våre 50 «games» samt 1 tur i Speed Zippy
hvor du opplever opptil 75 km/t før nedbremsing og 1 hopp fra Spranget ca 15m over bakken.
Mat i form av grillmeny eller Pizza serveres sammen med drikke. Vi anbefaler å sette av 2-3 timer.

«DOWNHILL PAKKEN»
Kr 880,- hverdag / 1240,- helg pr. person, min 10 personer.
Velg mellom 2,5 eller 5 timer med Downhill sykling med eller uten instruktør og full utrustning.
Tillegg for instruktør er kr 490,- pr time. Velg mellom grillmeny eller Pizza som serveres på avtalt tid.
Ta kontakt for mer informasjon og la oss lage en uforglemmelig opplevelse sammen!
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«BURSDAGSPAKKEN»
BARN 110-140cm høyde (ca 6-11år).
Kr 330,- pr. person hverdager
Kr 395,- pr. person helg, min. 10 personer for begge tilbud.
Ungdom/voksne <140cm høyde
Kr 395,- pr. person hverdager
Kr 460,- pr person helg, min. 10 personer for begge tilbud
En uforglemmelig dag for store og små i klatreparken. Her er alt ivaretatt fra du kommer til du drar.
Opplæring og instruksjon om sikkerhet i klatreparken, bursdagsmeny m/pølse eller pizza, is og drikke.
For grupper med barn under 12år kreves det 1 voksen person pr. 3 stk barn. Voksne i følge med
barn må løse vanlig klatrepass.

«UTDRIKKNINGSLAG»
Pris: Klatre- eller Downhill pakken
Vi skreddersyr et opplegg i klatreparken og/eller Downhill sykling. Med varighet på ca. 2-3 timer eks
bespisning i klatreparken eller Downhill løypene med eller uten instruktør. Eller hva med begge
deler? La oss skreddersy en uforglemmelig dag i vår aktivitetspark. Utdrikkningsmenyen består av
grillmeny eller Pizza og drikke. Ta kontakt og vi kan skreddersy en helaften som kanskje avsluttes
med en bedre middag i Aron tunet?

«GÅ PAKKEN»
Kr 550,- pr. person, min 10 personer eller kr 5.500,Gå selv opp til Gamledammen, enten via Kjøsterudjuvet eller opp selve Alpinanlegget. Turen opp
juvet tar ca. 1,5 time ved normal gange. Gåtur opp Alpinanlegget tar ca. 40 min. Dersom dere velger
å gå opp juvet er fottøy spesielt viktig. Oddsen for å bli våt på bena ved vandring i juvet er meget
stor. Ta gjerne med et ekstra par sokker og event sko i en liten tursekk om du ikke har gode og
vanntette fjellsko. Sjekk værvarsel og kle deg etter forholdene og husk kamera! Grill, grillmeny og
1x drikke står klart på toppen ved Gamledammen for selvgrilling. Dersom kokk ønskes til grillingen
kan det ordnes for kr 700,- pr time. Heis ned igjen med Drammen i fugleperspektiv som utsikt!
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«HEIS PAKKEN»
Kr 710,- pr. person, min 10 personer eller kr 7.100,Som GÅ PAKKEN, men heistur opp i tillegg.

«JUV PAKKEN 1»
Kr 850,- pr. person, min 10 personer eller kr 8.500,Som GÅ PAKKEN men med guidet tur opp Kjøsterudjuvet. Her vil dere få en unik naturopplevelse og
historie om Kjøsterudjuvet fra guide som tar dere opp til toppen hvor mat og drikke venter. Fottøy er
viktig på denne turen da oddsen for å bli våt på bena ved vandring i juvet er meget stor. Ta gjerne
med et ekstra par sokker og event sko i en liten tursekk om du ikke har gode og vanntette fjellsko.
Sjekk værvarsel og kle deg etter forholdene og husk kamera.

«JUV PAKKEN 2»
Kr 1.550,- pr. person, min 10 personer eller kr 15.000,En helt spesiell opplevelse kan tilrettelegges for vennegjengen, bedriften, utdrikningslaget eller
bursdagsfeiring med teambuilding og utvikling som tema. Med proffe guider blir det en
naturopplevelse opp juvet med frodig vegetasjon og en helt spesiell stemning. Gåturen tar ca. 1,5
time ved normal gangfart og vi anbefaler ikke å gå på tom mage. Drikke kan vær lurt å ha med seg.
Vel oppe blir det servert enkel lunsj i form av baguett eller liknende samt drikke.
Etter en grundig brief fra våre toppinstruktører utfordres dere på mer individuelt plan.
Her trekker vi på faglige elementer som benyttes i våre teambuilding og lederutviklingsprogram til
næringslivet.
To kraftige tau er spent opp fra den ene siden av juvet til den andre.
Overfiring over juvet står for tur, 60 meter over bakken!
Deretter rappellering (nedfiring langs tau) ned juvets loddrette vegger (20 meters høyde).
Avslutningsvis utfordrer vi dere på Juv hopping! En helt spesiell opplevelse som sent vil glemmes!
Følelsen av å ha mestret noe helt spesielt i så unik natur er fantastisk.
Sikkerheten er selvsagt ivaretatt og instruktørene er sertifiserte av kompetansesenteret AAK.
Fottøy er viktig på denne turen da oddsen for å bli våt på bena ved vandring i juvet er meget stor. Ta
gjerne med et ekstra par sokker og event sko i en liten tursekk om du ikke har gode og vanntette
fjellsko. Sjekk værvarsel og kle deg etter forholdene og husk kamera. Dersom dere ønsker proff
fotograf kan det arrangeres for kr 7.000,- Fotografen er da sammen med dere under hele seansen.
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Dersom det ønskes mat etter seansen servert ute i det fri kan vi tilby Villmarklunsj eller Villmarks
middag fra kr 200,- pr. person i tillegg.
Etter endt dag tar vi heisen ned og ser Drammen fra fugleperspektiv.

Ta kontakt med oss på aktivitet@drammen-skisenter.no eller book online fra vår hjemmeside,
www.drammen-skisenter.no for å sikre deg plass når du ønsker.

MAT OG DRIKKE
Vi har forsøkt å lage det enkelt for deg ved valg av mat og drikke i våre eventpakker. Vi kan også
levere den type mat og drikke du måtte ønske fra vårt storkjøkken i Aron Tunet. Ta kontakt dersom
egen spesialmeny ønskes i stedet.
Grillmeny:
Pølse m/tilbehør, Hamburger m/tilbehør og Baktpotet m/tilbehør samt en 1/2l mineralvann.
Utvidet Grillmeny kan leveres dersom det ønskes med et tillegg i prisen på kr 100,- pr. person.
Utvidet Grillmeny:
Spareribs, BBQmarinerte kyllinglår, Hamburger, Maiskolber, Bifftomater, Kryddersmør, Blandet salat
og dressing.
Pizza meny består av:
Skinke Pizza, Pepperoni Pizza eller Marinert Kylling Pizza samt 1/2l mineralvann. Vi beregner 3-4
personer pr Pizza.

VELKOMMEN TIL ET KORTREIST KICK I HVERDAGEN!
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