SKOLETUR
Aktiviteter

Turforslag
HØVLÅ - 4 timers leir
Varighet 11.00 - 15.00
Alternative aktiviteter: Bueskyting (intro
m/sikkerhets kurs og feltløype), Gullvasking (litt teori
og mye praktisk moro), Strekkspring, hesteskokasting
og trillebår med bind for øynene.
Kr 200,00 pr pers
KJØTÅA - En hel dag pluss kveld
Varighet 11.00 - 20.00
Lunsj kl 14.00
Alternative aktiviteter: Bueskyting, strekkspring og
natursti med praktiske og teoretiske oppgaver.
Grilling (sosialt samvær) kl 17.00
Kr 500,00 per pers
AURA - 2 dagers leir
Dag 1: Bueskyting (intro m/sikkerhets kurs og
feltløype). Ettermiddag hesteskokasting og trillebår
kjøring med bind for øynene.
Start kl 11.00
Lunsj kl 14.00
Slutt kl 17.00 med påfølgende middag
Evt eget opplegg/aktiviteter på kveld
Overnatting i gapahuker, ro i leiren kl 24.00
Dag 2: Gullvasking, bueskyting, strekkspring
(konkurranse), hesteskokasting (konkurranse),
trillebår kjøring (konkurranse)
Frokost kl 09.00
Start aktivitet kl 10.30
Lunsj kl 14.00
Slutt kl 17.00
Maks antall elever med voksne 30 stk
Min 8 stk
Kr 1.000,00 pr pers
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Aktiv Eikesdal arrangerer aktiviteter i naturskjønne omgivelser ved bredden av
elva Aura i Eikesdal. Våre aktiviteter passer til alle aldre og varer fra 4 timer til
2 dager. Aktivitetene vi tilbyr er bueskyting, hesteskokasting, trillebårkjøring,
gullvasking, hesteskokasting, støvelkasting og strekkspring.
Anlegget består av 3 gapahuker, toalett en stor grue og i løpet av våren er vår
nye storstue på plass, der blir all servering og foretatt.
Gapahukene har ved overnatting plass til 7 barn eller 6 voksne og er utstyrt
med reinsdyrskinn og kan lukkes i front. Ved behov bruker vi lavo i tillegg.
Aktiv Eikesdal er også et utmerket utgangspunkt for ulike typer turer i fjell,
skog og mark, på beina eller sykkel, fiske kano og kajakkpadling og ikke minst
bading.
Vi tilbereder enkelte retter i anlegget eller så bestiller vi den fra et catering
firma, vi serverer maten i storstua eller om dere ønsker det ute. Vi tilbyr ulike
middagsmenyer, eksempelvis grillmeny og kortreist lokal mat.
Aktiv Eikesdal ligger på Sæter 7,5 km fra
Vertshuset ved Eikesdalsvatnet.
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