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Välkommen till

Multi Challenge
En av Sveriges största
äventyrsanläggning ligger centralt på söder i Östersund. På hela 7 000 kvm
hittar ni spänning, äventyr och boende för alla åldrar.
En klassresa till Multi Challenge är den perfekta skolavslutningen, den roligaste
skolstarten eller en spännande upplevelse mitt i terminen. Här kan ni under ett
och samma tak spendera många häftiga och utvecklande timmar tillsammans.
Boda Borg, gokart, laserhall, klättervägg, uv-golf, mm är några av de aktiviteter
som vi erbjuder i vår anläggning. Under våren 2020 så expanderar vi vilket
kommer medföra en restaurang, bowling och shuffleboard.
Ni kan naturligtvis kombinera er vistelse hos oss med andra upplevleser i Östersund.
Vi kommer göra allt vi kan för att just er skolresa ska bli en minnesvärd upplevelse.

Välkommen till oss!

Boda Borg
Boda Borg är skolresans absoluta höjdpunkt
Boda Borg går ut på att ni i grupp ska klara Questar genom att lösa dess utmaningar. Varje
Quest består utav två till fem utmaningar som är fördelade i lika många rum. För att Questa
behöver ni inga särskilda kunskaper eller speciell utrustning. Hos oss deltar alla på lika
villkor och gruppens styrka betyder allt.
Hur fungerar det?
I grupp om 3 till 5 personer hjälps ni åt för att övervinna utmaningarna och samarbete krävs för
att lyckas. Utmaningarna varierar från att vara fysiskt lätta till fysiskt svåra där det även gäller
att använda huvudet för att klara Questen. I varje Quest kan ni få en stämpel om ni klarar alla
dess utmaningar. Klarar man inte av Questen så får man börja om från början igen i första
rummet. Man får göra om så många gånger man hinner. Totalt har vi i Östersund 20 Questar
och det går att samla 24 stämplar.
Vilka blir klassens Quest-mästare?
Experience the Quest!
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Aktiviteter
Gokart
Tid: 8 minuter/race

Lasermaxx
Tid: 20 minuter/spel

Klättervägg
Tid: 3 försök ca 10 minuter

Utmana kompisarna på en riktigt häftig upplevelse. På en inomhusbana som
är ca 160 m, kör ni våra el-kartar som har en topphastighet av 70 km/h.
Under 8 minuter gäller det att hitta rätt väg genom kurvorna och använda
gas och broms på bästa sätt. Föraren med den snabbaste varvtiden står
som segrare.

Lasermaxx är ett spännande och intensiv upplevelse som går ut på att
samla poäng genom att träffa motståndare med laserstrålar. Detta görs i
vår arena som har rök-, ljud- och ljuseffekter (uv-ljus mm). Dessutom förstärkt
med hinder, torn, gångar, byggnader mm som man kan använda sig av under
spelets gång. Två lag om max 18 personer spelar samtidigt.

Klättring sker med klättersele, hjälm, rep och säkrare (vår personal). Vår
klättervägg har en lutning på 90 grader, ca 9 meter hög och kan ge ett nytt
perspektiv på saker och ting för den som aldrig tidigare klättrat.

Aktiviteter
Bowling
Tid: 1 timme

Detta är en kommande nyhet i vårt hus under 2019. Slå några käglor och
se vem som blir bowlingmästare. Fram till att den är färdig har vi samarbete
med en närliggande bowlinghall.
Detta går att göra som ett tillval till paketen.

Minigolf
Tid: ca 30 minuter

Biljard och
arkadspel

Upplev minigolf i UV-ljus. Banor, hinder, väggar, bollar och klubbor är upplysta
och ger en häftig upplevelse. Utmana dina vänner på en runda.

Vill man spela en klassisk 8-ball så finns 3 stycken biljardbord hos oss.
Utöver biljard så går det även spela andra typer av spel som air-hockey,
basketspel, reaktionsspel mm. Under 2020 kommer vi även ha
shuffleboard.

Externa Aktiviteter
Storsjöbadet

Jamtli

Shopping

Granne med Östersunds camping och Scandic Östersund Syd ligger
Östersunds äventyrsbad. Här tillbringar ni allt i från 2 timmar till en hel
dag i vattnet. Tre vattenrutchkanor gör livet glatt. Vill ni så planerar vi in
en hamburgerlunch/middag i café Korallen.

Historielandet med sitt musem är ett mycket lärorikt besök. Lär er om gångna
tider, undersök och lek i historielandet. Här kan du se miljöer från 1600-talet
och framåt. Fyra garanterat lärorika timmar för såväl barn som vuxna.

Ta en promenad eller bussen in till Östersund centrum för shopping och
för att se mer av Östersund. Det finns ett stort utbud av butiker för såväl
vuxna som barn. Gör gärna ett besök på en av många mysiga caféer som
finns i stadskärnan. Med samma avstånd finner ni även Lillänge som
erbjuder ett stort antal butiker.

Mat och transport
Att äta hos oss
Utöver aktiviteter och boende serverar vi även alla era måltider som ingår i skolresepaketen.
Frukost, lunch och middag serveras i vår anläggning eller i anslutning till externa aktiviteter.
Café
I vår anläggning finns vårt eget café. Vi serverar smörgåsar, fikabröd, varma och kalla drycker
enklare maträtter samt godis.
Restaurang 2020
Vi kommer under 2020 expandera med en restaurang och kan då erbjuda ett större och mer
varierat utbud för våra matgäster.
Allergier
Vid bokning av skolresor är det viktigt att ni meddelar matallergier och specialkost.

Transport & Multi Expressen
Till Östersund tar ni er med tåg, buss, bil eller flyg. Med stadsbussarna tar man sig runt i
staden. I Östersund finns många aktiviteter inom gångavstånd. I anslutning till vår anläggning
har ni tillgång till gratis parkering för er som kommer hit med bil.
Unna er en häftig upplevelse med Multi Expressen till/från tågstationen. Detta betalas på plats.

Boende
Vandrarhem

Under samma tak som Multi Challenge finner ni vårt vandrarhem. Vi erbjuder
4-8 bäddsrum med tillgång till gemensamt kök, dusch, wc och gratis Wi-Fi.
Detta boende ingår i våra 2-dagars och 3-dagarspaket. Sängkläder går att hyra
eller att man medför egna. För allas trevnad tillåter vi inte sovsäckar i våra sängar.
Vid behov förbehåller vi oss rätten att göra rumsfördelningen.
Vid full beläggning på vårt vandrarhem bokas boende på Östersunds Camping
som ligger ca 1 000 meter från Multi Challenge. Campingboendet består av
stugor/rum med 4-8 bäddar i varje. Sängkläder går även att hyra i det boendet.

Camping

Hotell

Campingen ligger ca 1000 meter från Multi Challenge och består av stugor/rum
med 4-8 bäddar i varje. Kudde och täcke finns, sänglinne ingår ej.

Önskar man bo på hotell finns även möjlighet att bo på Scandic Östersund Syd.
Hotellet ligger också 1000 meter ifrån Multi Challenge bredvid Östersunds
camping. På hotellet erbjuds rum enligt era önskemål och sänglinne och frukost
ingår. Hotellet bokas mot en tilläggskostnad i färdiga paketen.

Vi reserverar för eventuella tryckfel och ändrade öppettider hos externa leverantörer (aktiviteter, boende mm).

Endagarspaket
Brons
Tid: ca 4 timmar

Silver
Tid: ca 7-8 timmar

Guld
Tid: ca 8-10 timmar

- Boda Borg 2 timmar
- Laserhall 1x20 minuter
- Dagens lunch (måltidsdryck ingår)
- T-shirt till alla

- Boda Borg - Heldag
- Gokart 8 minuter/race
- Laserhall 1x20 minuter
- Dagens lunch (måltidsdryck ingår)
- T-shirt till alla

- Boda Borg - heldag
- Gokart 8 minuter/race
- Laserhall 2x20 minuter
- Dagens lunch (måltidsdryck ingår)
- Dagens middag (måltidsdryck ingår)
- Fri frukt
- T-shirt till alla

450 kr/person

630 kr/person

795 kr/person

Alla priser är inklusive moms samt per person. Vi reserverar för eventuella tryckfel, prisförändringar och
ändrade öppettider hos externa leverantörer (aktiviteter, boende mm).

Tvådagarspaket
Platina
Tid: 2 dagar

DAG 1
- Boda Borg - Heldag
- Gokart 8 minuter/race
- Laserhall 2x20 minuter
- Dagens lunch (måltidsdryck ingår)
- Dagens middag (måltidsdryck ingår)
- Fri frukt
- T-shirt till alla
- Boende (Vandrarhemmet Gästen)

1 450 kr/person

DAG 2
- Boda Borg - 2 timmar
- Frukost
- Dagens lunch (måltidsdryck ingår)
- UV-minigolf

Alla priser är inklusive moms samt per person. Vi reserverar för eventuella tryckfel, prisförändringar och
ändrade öppettider hos externa leverantörer (aktiviteter, boende mm).

Tredagarspaket
Diamant
Tid: 3 dagar

DAG 1
- Boda Borg - Heldag
- Gokart 8 minuter/race
- Laserhall 2x20 minuter
- Dagens lunch (måltidsdryck ingår)
- Dagens middag (måltidsdryck ingår)
- Fri frukt
- T-shirt till alla
- Boende (Vandrarhemmet Gästen)

2 195 kr/person

DAG 2
- Bowling 1 timme
- Shopping/fritid
- Frukost
- Dagens lunch (måltidsdryck ingår)
- Dagens middag (måltidsdryck ingår)
- Boende (Vandrarhemmet Gästen)
- Boda Borg - Heldag
DAG 3
- Boda Borg 2 timmar
- Storsjöbadet
- Frukost
- Dagens lunch (måltidsdryck ingår)
- Hamburgermål (på Storsjöbadet)

Alla priser är inklusive moms samt per person. Vi reserverar för eventuella tryckfel, prisförändringar och
ändrade öppettider hos externa leverantörer (aktiviteter, boende mm).

Bokningsinformation
Bokning
Boka er resa på telnr +46 (0)63 14 05 40 eller mail info@multichallenge.se.
Använd gärna vårt bokningsformulär via vår hemsida:
http://multichallenge.se/paket-event/skolresor/formular-forfragan-skolresor/
Betalningsvillkor: Betalning erläggs senast 30 dagar före genomförande efter fakturering.
Avbokning
Avbokning 15-30 dagar före genomförande återfås 50%.
Avbokning 1-14 dagar före genomförande återfås 0%.
Övrig information
Vi har dygnetruntjour under er vistelse hos oss för alla bokade paket i katalogen.
Exakt tid för respektive aktivitet meddelas vid ankomst. Transporter svarar ni för själva.
Vi reserverar oss för ev tryckfel, prisförändringar och ändrade öppettider hos
externa leverantörer (aktiviteter, boende mm).
Alla priser i katalogen är inklusive moms samt per person.
Har ni övriga frågor kring er resa, bokning eller försäkringar mm kontakta oss.
Låt oss hjälpa er att göra er skolresa till ett oförglömligt minne.
Välkommen!

