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                Kulturminne 

Tree Top Adventure på Isaberg 

 

Klatrebanen  Isaberg Tree Top Adventure er lidt, hvad du selv vil gøre den til – en sjov 

fritidsaktivitet for hele familien… eller en adrenalinfyldt udfordring, som virkelig 

prøver dine grænser! 

En klatrebane er en sjov kombination af leg, klatring og eventyr, hvor alle kan finde en tilpas spændende 

udfordring at overvinde. Præcis som navnet antyder, bevæger du dig mellem træerne. Du bevæger dig mellem 

platforme via baner på forskellige niveauer med forhindringer,  som giver forskellige slags udfordringer: 

balancegang, klatring, hop og koordinationsmomenter. Der findes alt fra vores nemme grønne bane på lav højde 

og med nemme forhindringer til rigtigt heftige fysiske og mentale kraftprøver i vores røde bane på op til 15 

meters højde. Totalt giver vi dig 3 baner med 34 forhindringer. Efter at du har lært at håndtere sele og 

karabinhager i vores introduktionsbane (ca.  20 min.) får du 2 timers fri klatring i klatrebanen.  

BANERNE 

GRØN: Let og sjov børne- og opvarmningsbane. Højde: 4-6 m. Her kan du blive fortrolig med udrustningen og på 

lav højde fornemme,  hvad du klarer. Let klatring og udfordringer, som ikke kræver så meget af din fysik. 

BLÅ: Mediumsvær bane. Højde 7-10 m. Her får du pulsen op. Både af anstrengelserne og af højden. Tag det 

roligt,  og du kommer til at fornemme, at du klarer mere,  end du tror. 

RØD: Svær bane. Her skal du have både kraft og mod – og alligevel kommer du formentlig til at tvivle nogle 

gange. Som med alle svære udfordringer gælder det her, at jo sværere det føles, desto mere tilfreds bliver du, 

når du har klaret det. Højde 8-15 m. 



 

 

 

Booking af grupper kan gøres uden for starttiderne og kan gennemføres når som helst efter aftale.  

Telefon: 0046 (0)370-33 93 16 (kl. 8-16)  aventyr@isaberg.com 

Vi har åbent  i de fleste slags vejr, også når det regner. Parken lukker kun ved ekstra kraftige vinde eller 

tordenvejr. Hvis parken lukkes pga. vejret bookes billetten om til en anden dato. 

PRISER 

Voksne: 290 kr.        10 år og ældre - alle tre baner (34 stationer) 

Børn: 200 kr.             8 og 9 år - kun grøn og blå bane 

GRUPPER/FIRMAER:  

Ring, så sender vi et tilbud. Klatrebanen kan fint kombineres med lunchbuffet, middag eller andet. 

STARTTIDER 

 

25.  JUNI – 11.  AUGUST 

Tirsdag-søndag 

•    10.00 (kun ved bestilling) 

•    11.00 (drop-in og bestilling) 

•    14.00 (drop-in og bestilling) 

•    15.00 (kun ved bestilling) 

12.  AUGUST – 30. SEPTEMBER 

Lørdage, søndage og røde dage 

•    10.00 (kun ved bestilling) 

•    11.00 (drop-in og bestilling) 

•    14.00 (drop-in og bestilling) 

 
 


