Klatreparken Randers,
Klatreparken Aalborg og Klatreparken Silkeborg
Action- og klatreoplevelser i skøn natur for hele familien
Glæd dig til timevis af sjove, vilde og udfordrende klatreoplevelser i vores tre
store klatreparker i Randers, Aalborg og Silkeborg. Klatrebanerne varierer i
højde og sværhedsgrad, så der er udfordringer for alle aldre og niveauer.
En klatrebane er en lang række af stålwirer spændt ud mellem trætoppene og
med aktiviteter/forhindringer i mellem hver trætop. Aktiviteterne er stiger,
stubbe, tov, net, balancebomme, rutchebaner, armgange, trapezer og meget,
meget mere – ikke mindst masser af lange, sjove svævebaner! På hvert træ
på banen er der en platform, der fører til den næste aktivitet.
Der er tale om flere baner, og man lander på jorden efter hver bane. Der er
derfor ingen risiko for, at man pludselig står på den højeste og sværeste bane
uden selv aktivt at have valgt det.
Om de tre klatreparker
Klatreparken Randers har seks forskellige baner fra 1 til 20 meters højde og
byder på mere end 80 aktiviteter og 30 svævebaner samt et fritfaldshop fra 13
meter. Bane 5 er parkens højeste, længste og mest fysisk krævende bane, og
her er selv de modigste garanteret et adrenalinkick og sved på panden. I
skovbunden er der minibane, legeplads og en hyggelig madpakkehytte.
Klatreparken Aalborg har syv forskellige baner fra 2 til 20 meters højde med
over 100 aktiviteter, mere end 25 svævebaner og et fritfaldshop fra 13 meter.
Bane 6 er parkens højeste og sværeste bane, mens bane X er fyldt med
overraskelser og ekstrasjove aktiviteter. I skovbunden er der en hyggelig
terrasse med kig til Aalborg Zoo samt masser af borde-bænkesæt.
Klatreparken Silkeborg har seks forskellige baner i 1-23 meters højde med
over 80 aktiviteter, mere end 25 svævebaner og et fritfaldshop fra 18 meter.
Bane 6 er (indtil videre) parkens højeste, længste og mest fysisk krævende
bane, og der er garanteres sus i maven, når man flyver afsted på de lange,
sjove svævebaner. Udenfor skoven ligger vores store madpakkehytte med
terrasse, legeplads og gratis øvebane.
Inden du bliver sluppet løs i trætoppene, modtager du grundig instruktion af
uddannet personale, og vores dygtige instruktører er i skovbunden under
klatringen, hvis man får brug for et godt råd eller hjælp.

Praktisk information
Klatreparken holder hvert år åbent fra påskeferien til og med efterårsferien.
Indenfor sæsonen er der åbent i alle weekender og skoleferier samt på
helligdage. I weekenden tager vi ofte imod familier, venner, polterabends,
fødselsdage samt andre fejringer og udflugter. I hverdagen er der åbent efter
aftale, og her har vi især besøg af skoler, institutioner, foreninger og firmaer.
Der er gratis adgang i hele parken og mulighed for at følge de klatrende fra
jorden. Kun dem, der skal op i højden at klatre, skal betale entré. Priserne og
de præcise åbningstider findes på vores hjemmeside.
Hvis man vil være sikker på, at vi har ledige pladser, så anbefaler vi, at man
booker tid på forhånd – også selvom man bare kommer et par stykker. Særligt
i ferier og på helligdage kan vi ikke garantere, at der er plads, hvis man
dukker op uden en booking. Booking sker nemt og hurtigt gennem vores
bookingsystem.
Vi anbefaler, at man sætter 3-4 timer af til et besøg i Klatreparken. Indenfor
åbningstiden må man som udgangspunkt være i Klatreparken, så længe man
har lyst til. Dog tages der forbehold for mange bookinger. Har man booket tid
udenfor almindelig åbningstid, har man 4 timer i alt – hvilket er passende til at
nå alle baner igennem.
Man må hellere end gerne medbringe sin egen mad og drikke, som kan nydes,
når der er brug for en lille pause fra klatringen. Man kan også nemt få leveret
mad til klatreparkerne, og i alle tre parker er der bålsted, som man kan lave
mad på eller bage snobrød over. I parkerne kan der købes sodavand, varme
drikke og lidt snacks. For grupper kan der arrangeres sandwiches og lignende,
hvis man bestiller på forhånd.
Klub Klatreparken
Et Klubkort til Klatreparken giver adgang til alle tre klatreparker for kun kr.
160,- pr. besøg i et helt år fra købsdatoen samt adgang til en række
særarrangementer. Med et klubkort får du også 20 % rabat på entréprisen i
Aalborg Zoo.
Vores klubkort kan købes for kr. 60,-, når du har besøgt en af vores parker til
normalpris. Klubkortet skal købes samme dag som der klatres og kan ikke
kombineres med andre rabatter, særarrangementer eller lignende.
Kontakt
Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål, ønsker eller forespørgsler.

