RA Äventyr & Utveckling
Paintball
En löjligt adrenalinstinn aktivitet där civiliserade män och kvinnor
glömmer allt sans och förnuft för att bli Bruce Willis och Lara
Croft ett par timmar.

Paintball. 1,5 - 3 tim
Stärk teamkänslan genom taktiska spel eller skjut på så mycket ni förmår för att finna den rätta
känslan. Vi har all utrustning ni behöver. I Häckeberga spelar vi på en bana som ligger i direkt
anslutning till vår äventyrscamp.
Ni kan också Hyra utrustning av oss och spela på egen mark.
Vi har även en mobil speedballbana som kan sättas upp vart som helst.
Info:
Speltid mellan 1,5-3 tim. Vanligen orkar man 2 timmar inkl. instruktioner.
400kr/person inkl. 200 bollar, markör, skyddskläder, mask och fri drivgas, instruktör på plats.
Extra boll; 500st/300kr.
Minimiantal: 8 pers, bokningar med mindre än 12 spelare kan ni komma att få spela tillsammans med
andra spelare om inget annat överenskommits.
Betalning sker kontant på plats eller via förskottbetalning via vårt BG. Vi kan inte ta emot kort eller
swish på plats pga bristande 3G/4G nät i området.
Minimiålder 18 år, 13 år i målsmans sällskap på banan, 15år med intyg från målsman.
Bokning:
Vi tar bara emot grupper efter överenskommen bokning.
Ring 070-6002303 eller maila info@aventyr.se
Ingen Alkohol får förtäras innan eller under spel.
Glöm inte att ta med er alkoholfri dryck, samt ett ombyte underkläder eftersom det lätt blir varmt i
skyddsdräkterna.

I nära anslutning till vår skogsbana finns vårt läger med andra roliga mångkamp- och höghöjdsaktiviteter och möjlighet till övernattning. Här finns vår vedeldade badtunna som passar perfekt efter
en paintballbatalj i skogen. Här finns också möjlighet att grilla er egen mat och avnuta den i vår
jättekåta. Paintballpaket inkl kaffe vid lägerelden, vildmarksbad, tillgång till vår grill; 750kr/p
Allt spel sker på egen risk. Företaget har F-skatt och ansvarsförsäkrning.
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