
S IE IS  PÅ

Team building, firmaarrangementer, 

familiesammenkomster eller andre 

gruppeoplevelser? I trætopklatrebanen SES PÅ 

TOPPEN er der udfordring for alle niveauer.

Kombiner evt. den fysiske udfoldelse med en ren 

gourmetoplevelse i GOURMET PÅ TOPPEN.

TOPPEN



SIEIS PÅ TOPPEN
SES PÅ TOPPEN er bygget, så der er udfordringer for alle. 
Banen er designet, så børn helt ned til 5-6 år kan muntre sig 
i den letteste grønne bane, og de mest hårdføre kan blive 
udfordret i en af de højeste baner i Danmark hele 17 meter 
oppe i trætoppene.

Banen ligger i smuk natur på Sportsefterskolen Sjælsølund og 
blev i 2016 nomineret til prisen for ”smukt og godt byggeri”.

Grøn bane – let (3-5 meters højde)
Blå bane – letøvet (5-8 meters højde)
Rød – svær (6-14 meters højde)
Sort – meget svær (14-17 meters højde)
Svævebaner på 70-90 meter.

Prisen kan variere afhængig af størrelsen på gruppen.
Ungdom (under 16 år) = 140,- pr. pers.
Voksne (over 16 år) = 225,- pr. pers.

Banen er åben for grupper á min. 10 personer, og man skal 
forudbestille tid. Vi lejer ikke ud til polterabends.



GOURMET PÅ TOPPEN
Prøv noget nyt og helt unikt. Hvis dit firma, dine venner eller 
din familie skal forkæles med en unik oplevelse,  er GOURMET 
PÅ TOPPEN muligheden.

GOURMET PÅ TOPPEN kombinerer udfordringerne i trætop-
pene med mad og vin i særklasse.

Kokken Jonas Kousholt (tidl. NOMA og Kommandanten) vil 
sammen med sit team forkæle jer med gourmetmad og vin.
Kombiner det evt. med en decideret vinsmagning.

Priseksempler:
Ankomst med kaffe og snack
Instruktion v. SES-klatreinstruktør.
Klatring i SES PÅ TOPPEN inkl. instruktør
Treretters menu inkl. vinmenu
Pris: kr. 1185,- pr. person.
Samme som ovenstående,  men med 4 retters menu:
Pris: kr. 1275,- pr. person.

Kontakt os på efterskole@sjaelsoelund.dk og hør nærmere.
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