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OM TRYSILGUIDENE

“For en bedre opplevelse”
Det er vår slogan. For oss betyr det å skape gode opplevelser for alle våre gjester, hele
året! Om vinteren på ski og snowboard, om sommeren på elva, sykkelen eller blant
tretoppene.
Vi guider over 40 000 gjester årlig, og er dermed en av Skandinavias største
aktivitetsbedrifter. Dette gir oss muligheten til å jobbe kontinuerlig med
kompetanseutvikling, sikkerhet og produktutvikling for å gi våre gjester en bedre
opplevelse hvert år.
En klassetur skal være et minne for livet. I følge vår filosofi er nøkkelen fellesskap,
aktiviteter og en passe stor dose med norsk natur.
Hvert år er over 2500 deltakere fra skoler og foreninger med erfarne guider fra
Trysilguidene på morsomme aktiviteter i naturens fornøyelsespark. Uansett om dere
kommer på en enkelt aktivitet eller på et opphold over flere dager, lover vi at vi og våre
samarbeidspartnere skal gjøre alt for at du og din gruppe skal få minner for livet
/Trysilguidene

GRUPPEPRISER

Lag aktivitetspakken som passer dere
Vi skjønner at alle grupper har forskjellige ønsker og budsjett. Derfor gir vi dere
muligheten til selv å sette sammen pakker som matcher deres behov. Vi anbefaler 1-2
aktiviteter per dag.
Hvis dere velger heldagstur på rafting eller juving, så er det normalt nok for en dag. For
å holde skoleprisene lave, så er ikke mat eller transport inkludert i prisen. Dette noe
som grupper ofte velger å ordne selv, for å spare noen kroner.
Skoleprisene gjelder for skoleklasser og foreninger med minimum 20 betalende
deltakere/aktivitet. To voksne/ledere går med på aktivitet uten ekstra kostnad.

AKTIVITETER

Heldagsrafting
Vått og rått

Denne turen er en fantastisk opplevelse i regionens vakreste natur. Før vi
beveger oss ut på elva går vi i gjennom alt av utstyr og sikkerhetsregler.
Dere lærer kommandoer, padleteknikk og blir kjent med båten. De neste
1,5–2 timene padler vi gjennom 9 stryk. Vanskelighetsgraden på strykene
øker gradvis og etter hvert stiger spenningen og utfordringen. Dette er
helt klart en av våre beste turer. Du trenger ikke å ha raftet før for å delta.

Skolepris: NOK 840 per person (ved min. betalende 20 deltakere)
Tid: 6,5 timer.

Halvdagsrafting
Rafting für alle

Litt sør for Trysil sentrum har vi et parti av Trysilelva som er optimalt for en
roligere raftingtur. Elva veksler mellom stilleflytende partier og stryk som gjør
at det kiler i magen, vannet spruter over båten og alle blir akkurat passe våte.
I de rolige partiene blir det bading og vannleker og bruhopping for de som
ønsker. Når vi kommer frem til turens sluttpunkt, ved Elgfossen, kan vi prøve
litt bølgesurfing med båtene. Dette er en tur med flotte naturopplevelser som
passer alle skolebarn uansett alder.
Skolepris: NOK 540 per person (ved min. betalende 20 deltakere)
Tid: 3,5 timer.

Juving
Tett på naturen

Stort mer spennende får du det ikke! Du er så tett på naturen som
overhodet mulig, du kjenner elva fosse rundt kroppen og adrenalinet
pumpe slik det skal. Du er utstyrt med våtdrakt, redningsvest og hjelm,
og på en sikker og trygg måte tar vi oss ned juvet i Røafallene ved å
gå, hoppe, svømme og klatre. Turen tilpasses deltakernes ønsker og
ferdigheter.

Skolepris: NOK 740 per person (ved min. betalende 20 deltakere)
Tid: 5,5 timer.

AKTIVITETER

Paintball

Adrenalin og mye moro
Paintball er uskyldig krigføring hvor elevene får testet sine taktiske og
snarrådige egenskaper samtidig som de må være topp konsentrert.
Sikkerheten er topp ivaretatt og alle utstyres med heldekkende
sikkerhetsutstyr. Men malingsballene kan etterlate seg noen uskyldige
blåflekker. Paintballbanen ligger i skogen på Grasmo Villmarkscamp.
Priset er inklusive 200 baller per deltaker.

Skolepris: NOK 415 per person (ved min. betalende 20 deltakere)
Tid: 1,5-2 timer.

Stisykling

Lek og mestring i Trysil Bike Arena
Sammen med våre dyktige guider setter dere kursen mot Trysil Bike Arena
med nye spesialbygde sykkelstier i forskjellige vanskelighetsnivåer, med
velodromsvinger, terrengbølger, hopp, broer og smale klopper. Det fine er at
alle i klassen finner sin utfordring og kan sykle sammen. Underveis kommer
guiden med tips og gode råd som gir bedre flyt og balanse.
NB. Sykkelleie er ikke inkludert. Sportlodgen på Radisson Blu har et stort
utvalg av sykler og tilbyr grupperabatter.
Skolepris: NOK 1395/guide (inntil 10 deltakere/guide)
Tid: 2 timer.

Code hunt

Engasjerende fra første sekund
30 koder er skjult i nærheten. Dere har bilder av forskjellige steder, skal
finne plasseringen og spesifikke koder rundt omkring og bruke koden til
å låse opp nye oppdrag via nettbrett! Alle øyne er nødvendig for å være
i stand til å finne så mange koder som mulig. Klokken tikker, dere har 45
minutter på dere til å finne så mange koder dere klarer.

Skolepris: NOK 295 per person (ved min. betalende 20 deltakere)
Tid: 1 - 1,5 timer.

AKTIVITETER

Høyt & Lavt Klatrepark
Opplev en spennende verden fra tretoppene

Ta med klassen på en minnerik dag hvor alle kan utfordre sine egne
grenser samtidlig som dem gjør noe gøy sammen. Klatreparken ligger
sentralt på Trysil Turistsenter. Mye av klatringen skjer på tvers av
sykkelstiene. Det er 7 klatrebaner i ulike vanskelighetsgrader. Alle over
140 cm får lov å klatre alle baner i parken.
Mer informasjon på www.hoytlavt.no/trysil
Skolepris: NOK 325 per person (ved min. betalende 20 deltakere) *
Tid: Inntil 6 timer.
** Gjelder i ordinær åpningstid

PRAKTISK INFO
Det er mer i forbindelse med turen enn aktiviteter. Det behøves transport til og fra Trysil, og eventuelt mens dere er her.
Dere trenger også noe å spise og en plass å bo. I Trysil finnes det veldig god infrastruktur. Siden vintersesongen fortsatt
er størst, er det lett å finne gode priser på overnatting på sommeren. Det finnes også et godt utvalg av matbutikker med
lange åpningstider, samt restauranter hvis det finnes plass i budsjettet. På Radisson-hotellet finnes badebasseng med
surfebølge og bowling for dem som ønsker fylle kvelden med aktivitet.

Transport
De fleste klasser reiser med stor
buss som de har leid for hele
klasseturen, eller private biler.
Denne transporten bruker man
også til og fra alle aktiviteter. Derfor
har vi valgt å ikke inkludere
transport i priser til skoler.
Hvis dere trenger hjelp med
transport på stedet, kan vi formidle
kontakt.
Alle elveaktiviteter har oppmøte
ved Trysilguidene, Velkomstvegen
31 på Trysil Turistsenter. Klatrepark
og sykkel på Trysil Turistsenter ved
respektive arena.
Paintball spiller vi på Grasmo
villmarkscamp 10 km syd for Trysil
Sentrum.

Mat
I Trysil finnes det et bredt utvalg
av butikker og restauranter.
I Trysil Sentrum finner dere to
Kiwi- butikker, en Coop Mega og
en Rema 1000 som har åpent alle
dager. I tillegg finnes flere restauranter.
På Turistsenteret i Trysilfjellet finner
dere Radisson Blue med flere
spisesteder, deriblant stenovnsbakt
pizza. På Turistsenteret finner dere
også en dagligvarebutikk.
www.trysil.no/spise

Avstand transport
Heldagsrafting ca. 160 km t/r
Halvdagsrafting ca. 40 km t/r
Juving ca. 80 km t/r
Klatrepark Trysil Turistsenter
Stisykling Trysil Turistsenter
Paintball ca. 20 km t/r Grasmo

Radisson Blu Resort Trysil
Kombiner utendørsaktiviteter med komfort på Radisson
Blu Resort Trysil. Det beste av to verdener, til en fantastisk pris!
Her kan klassen bowle, bade i pool, eller surfe på surfebølgen.
Rett utenfor døra finnes Trysil Bike Arena med Skandinavias beste sykkelstier og Høyt & Lavt klatrepark. Spis i hotellets restauranter; buffét, pizzeria og
a la carte. Priset er inkl. frukost, sengetøy, inngang til badeområdet, wifi og
sluttrengjøring og gjelder ved ledig kapasitet.
Skolepris: NOK 1490 per rom (4-5 personer per rom/leilighet)
Bestilling: reservation.trysil@radissonblu.com

Overnatting
Alle har ulike ønsker når det kommer til overnatting. I Trysil finner
dere alt fra luksushotell til hyttecamping.
Noe som kan være ekstra aktuelt
er storhytter hvor hele klassen får
plass.
Kontakt oss så kan vi hjelpe dere
å finne frem til det som passer for
dere.
Hvis dere skal på stisykling og
klatrepark anbefaler vi å bo på
Trysil Turistsenter / Radisson Blu for
å minimere transporten.

