SKOLRESOR TILL ÖSTERSUND

I Östersund är förutsättningarna perfekta för en lyckad skolresa. Här finns utmaningar,
äventyr, upplevelser och shopping.

ENDAGsPAKET
Guidad visning av Jamtli Museum inkl. lunch
En entré till Storsjöbadets äventyrsbad
Pris per person vid minimum 25 personer:
SEK 300

TVÅDAGARSPAKET
En övernattning
Boda Borg på Multi Challenge inkl. lunch
En timmes bowling
En entré till Jamtli inkl. lunch
En pizzamiddag
Pris per person vid minimum 25 personer:
Stuglägenhet, självhushåll SEK 1050
Hotell, inkl. frukost SEK 1250

TREDAGARSPAKET
Två övernattningar
En timmes bowling
Boda Borg på Multi Challenge inkl.
lunch
Shopping i Östersund
Ett heat gokart
En pizzamiddag
En entré på Storsjöbadet
Pris per person vid minimum 25 pers:
Stuglägenhet, självhushåll SEK 1450
Hotell, inkl. frukost SEK 1850

För offerter och bokning, vänligen kontakta:
Visit Östersund
Jessica Thylin, telefon +46 (0)63-701 17 01
E-post: jessica.thylin@visitostersund.se

Visit Östersund | Rådhusgatan 44 | 831 82 Östersund | Tel +46 (0)63-701 17 00
info@visitostersund.se | www.visitostersund.se | facebook.com/visitostersund

AKTIVITETER

Dessa aktiviteter är ett axplock av vad som finns att göra i Östersund.
På www.visitostersund.se finns flera förslag på aktiviteter för skolresor.
Skolresor går givetvis att genomföra året runt.

Bowlinghallen Polaris

kanot

storsjöbadet

Bowlinghall 5-10 minuters promenadväg från centrum.
”Discobowling” på fredag- och lördagkväll med
dämpad belysning och musik.
Antal: Max 40 personer (max 6 pers/bana)
Tidsåtgång: 1 timme
Årstid: Helår, dock ej i juli

Paddla på Hårkan i kanoter hyrda via licensierad
kanotcentral i Lit. Kanotcentralen ligger ca 20 minuters
bilresa norr om Östersund längs E45.
Antal: Max 30 personer
Tidsåtgång: 3 timmar inkl. resa t.o.r
Årstid: Maj-Sept

Minigolf

islandshästar

Spela minigolf nere vid Storsjöns strand i Badhusparken
eller på Campusområdet strax ovanför centrum. Båda
ca 5 minuters gångväg från centrala Östersund. Café
finns i
Badhusparken.
Antal: Rekommendation 25 personer
Tidsåtgång: 2 timmar
Årstid: Maj-Sept vid förbokning

Sörbygården erbjuder ridturer i den natursköna omgivningen kring Storsjön och Grytan ca 30 minuters bilresa
från Östersund. Ni rider tryggt och säkert på mysiga och
snälla islandshästar och shettisar. Även hästpyssel och
korvgrillning/fika där alla kan vara med.
Antal: Max 5 personer/ridpass
Tidsåtgång: Från 3 timmar inkl. resa t.o.r
Årstid: Helår

Östersunds äventyrsbad ligger 5 minuter från centrum
med bil. Här finns en 51 m lång vattenrutschbana,
ligghäll, grotta och kanal med strömmande vatten.
Barnbassäng och bassäng med trampolin samt relaxavdelning med ångbastu. Sommartid öppnar utomhusbassänger och lekpark.
Antal: Obegränsat. Förboka vid fler än 20 personer.
Tidsåtgång: Minst 2 timmar
Årstid: Helår

Gokart
I Lungre, ca 10 minuters bilresa från Östersund längs
väg 87, ligger gokartbanan. Erbjuder även mindre barn
möjlighet att köra.
Antal: Max 40 personer
Tidsåtgång: 1 timme Årstid: Maj-Sept

Moose garden
Paddla på Hårkan i kanoter hyrda via licensierad
kanotcentral i Lit. Kanotcentralen ligger ca 20 minuters
bilresa norr om Östersund längs E45.
Antal: Max 30 personer
Tidsåtgång: 3 timmar inkl. resa t.o.r Årstid: Maj-Sept

frösö zoo
10 minuters bilresa från Östersunds centrum ligger
Frösö Zoo. Här träffar ni mer än 700 djur från jordens
alla hörn och besöker Sveriges största tropikhus samt
Norrlands enda biologiska museum. Tivoli samt cirkus
med föreställningar varje dag kl 13.00 och 15.00 och
dinosauriesamlingen med 75 miljoner år gamla föremål
från olika världsdelar finns också på området.
Antal: 50 personer
Tidsåtgång: 3 timmar
Årstid: Sommartid

JAMTLI
Museet, 15 min promenad från centrum, som visar hur
vi levde på 1700- och 1800-talet. Du kan prova kläder
från vikingatiden, byt varor i handelsboden eller flotta
timmer och hjälp till på fäboden när Historieland är
öppet. Museet erbjuder även olika skolprogram innom
Stenåldern, Vikingatid, Förindustriell tid och Samekultur. Möjlighet till guidad visning finns vid förbokning.
Antal: Guidad visning max 25 deltagare/guide
Tidsåtgång: 3 timmar
Årstid: Helår museet, sommartid Historieland

MULTI CHALLENGE
På Multi Challenge, som ligger centralt i Östersund, kan
man på våra 7000 m2 som företag, förening, skolklass
eller familj göra många roliga aktiviteter. Bl. a Boda
Borg, gokart (el-drift! som klarar 140 km/h), klättervägg, Laserhall, laserskytte, bilbana (48 m!) spelhall
mm. Mat ordnar vi, likaså fika i vårt café Nyfiket! Utmana dina vänner eller din familj på någon/några av
våra prisvärda aktiviteter. Här känner alla sig som
vinnare!

