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Just nu finns en unik chans för dig,
din klass eller ditt lag att besöka
både Kokpunkten och Prison Island
i Västerås för ett äventyr ni aldrig
kommer att glömma.
DAGSPAKET

Vardag

DAGSPAKET

Helg

Ta med hela din klass eller ditt lag på en
äventyrsresa som ni sent kommer att glömma!
Tävla mot varandra, lek och lär er att samarbeta.
Vi hjälper till med alla kringarrangemang så som
mat och boende vid behov, och erbjuder så klart ett
schysst paketpris för hela resan.

ÖVERNATTNINGSPAKET

Tors-fre

ÖVERNATTNINGSPAKET

Fre-lör/
Lör-sön

Entré Kokpunkten

Entré Kokpunkten

Entré Prison Island dag 1 (kl. 16-18)

Entré Prison Island dag 1 (kl. 16-18)

Entré Prison Island

Entré Prison Island

Entré Kokpunkten dag 2

Entré Kokpunkten dag 2 (kl. 9-14)

Lunch på Kokpunkten

Lunch på Kokpunkten

Lunch på Kokpunkten

Lunch på Kokpunkten

Hotellövernattning Clarion

Hotellövernattning Clarion

Collection Hotel Etage inkl.

Collection Hotel Etage inkl.

eftermiddagsfika, kvällsmat & wifi

eftermiddagsfika, kvällsmat & wifi

Paketpris per person

280:-

Paketpris per person

390:-

Paketpris per person

775:-

Paketpris per person

885:-

Priserna gäller för skolor och lag 8-17 år. Även lärare och medföljande föräldrar får samma priser. Priserna gäller inte på lov. Minst 10 personer i en grupp.

Kokpunkten är Sveriges första actionbad: en unik
upplevelse med attraktioner förlagt över åtta våningar i
det ikoniska gamla ångkraftverket i Västerås. Här hittar
du pulshöjande och adrenalinstinna attraktioner, och
både hastighet och utmaningar. Totalt består badet av
mer än en halv kilometer rutschkanor.

Prison Island är ett fängelseäventyr – liknande TV-succén
Fångarna på fortet – som startade i Västerås men just nu
sprider sig över Sverige och världen. Här är alla välkomna,
liten som stor för att bilda ett lag och lösa uppgifterna
i fängelsecellerna tillsammans. Samarbeta, ha kul och
samla så många poäng ni kan. Allt är möjligt, och kom
ihåg – laget vinner alltid över jaget!

För övernattningspaket: Kontakta Clarion Collection Hotel Etage, 021-15 12 20, cc.etage@choice.se.
För dagspaket: Kontakta Kokpunkten, 021-448 55 00, info@kokpunkten.se eller
Prison Island, 021-35 13 50, vasteras@prisonisland.se.

kokpunkten.se / prisonisland.se

