
TÄLT I TRÄDEN



VÄLKOMMEN TILL

TRÄDEN

01

A T T  B O K A
På Accropark App. eller
på www.accropark.se

02

I N S T A L L E R A
Välj din plats och sätt upp

ditt tält

03

N J U T  A V
Sov i träden

Är du en sådan person som älskar äventyr och höga höjder men samtidigt lugn och ro.
Då har vi det perfekta för dig! 

 
Ensam, med familjen, med vänner, 

Accropark erbjuder nu övernattning i hängtält i Lida. 
 

Vi hyr ut:
 

2 tält med 2 platser (att installera själv)
1 tält med 3 platser (att installera själv)
1 tält med 3/4 platser på 4 meters höjd

 
För dig som vill sova närmare trädtopparna erbjuder vi dig en unik upplevelse med vårt

tältområde upphängt på 4 meters höjd.
Kom igång med att boka din natt på höjden nu!

 
När du anländer till Accroparks reception kommer vi att ge dig ditt tält. För att hjälpa
dig har vi valt ut 3 områden. På dessa områden har vi markerat träden som det är

möjligt att installera tälten på.
 

I din väska hittar du instruktioner som visar dig hur du sätter upp ditt tält.
 
 
 



3 INSTALLATIONSOMRÅDEN

Vårt team har valt ut 3 områden åt dig där
installationen är säker och bekväm. Du hittar

därför de förutvalda träden där. Fäll ut ditt
tält och börja installationen enligt
tillverkarens rekommendationer.

 
 

Område 1
2 och/eller 3 personers tält

 
Område 2

2 och/eller 3 personers tält
 

Område 3
2 personers tält

 



FÖRBERED DITT BESÖK

Tält för 2 personer 

Tält för 3 personer 



FÖLJ LEDAREN

Zon 1

Zon 2 

Zon 3 



HYRESAVTAL

#1 Hyresgästen ansvarar för utrustningen från det att överlämning sker tills att
utrustningen återlämnas till personal i originalskick.

# 2 Incheckning sker i Accroparks reception mellan kl 16:00-17:00, tältet måste vara
tillbaka senast kl 13:00 på avresedagen.

#3 Hyresgästen är ansvarig för eventuella skador på hyrd utrustning.
 
# 4 Vid stöld, brand eller ej reparerbar försämring ansvarar hyresgästen för bekostnaden!

# 5 Den hyrda utrustningen återlämnas i samma skick som vid överlämnandet. Tältet ska
vara rent (om tältet inte kan hyras igen på grund av renlighet står hyresgästen för
kostnaderna för nästa hyra).

#6 Alla tältstänger, schacklar, remmar, repstege och andra tillbehör ska finnas med i
respektive väska.

# 7 Eventuella skador måste rapporteras direkt av hyresgästen vid återlämnande! Vid
skada står hyresgästen för kostnader på skadebeloppet (priset beror på de delar som
måste bytas ut från tältleverantören).

# 8 Våra tält måste installeras på ställplatser som satts upp för detta ändamål av vårt
team. Dessa platser har testats och godkänts. Det är förbjudet att sätta upp tältet på en
plats som ej är avsedd för det. 

#9 Bokning och betalning görs online på www.accropark.se

# 10 Väder- och avbokningsvillkor: du har möjlighet att ta ut en vädergaranti som gör att
du kan ändra din bokning upp till 3 timmar innan bokad tid.
Accropark-teamet förbehåller sig rätten att ställa in din natt i händelse av en ogynnsam
väderprognos, kraftigvind, kraftigt regn, storm, etc.. En kredit eller återbetalning kommer
att göras i gengäld.

Datum:
Efternamn
förnamn:

 

Signatur:



I 7 år har Accropark gett dig en

upplevelse nära naturen. 

När vi ökar i höjd är vår syn inte

längre densamma. 

Tält i träden förlänger denna

upplevelse.

 


