
KONFERENS 
  & bokningar

Gäller 2021



Frukost-/FIKApaket stort 85 kr
Smörgås/kaka, kaffe/te/juice, godis och frukt.
Frukost-/FIKApaket litet  45 kr
Smörgås och kaffe/te/saft

skollunch 
3-12 år        58 kr
13 år och uppåt      85 kr

konferensLunch   125 kR  
Salladstallrik, bröd, smör, vatten och kaffe ingår.

Trerätters          349 kr 
Tvårättersbuffé   135 kr  
Varmrätt     199 kr
Förrätt/dessert   75 kr

mineralvatten/LÄSK   26 kr
Kaffe         22 kr
Kaka        22 kr
Smörgås        22 kr
Pris per person och ex moms

har du 
allergier?

Meddela i förväg, 
så anpassar 

vi din kost.

mat & dryck





HALVDAG
Lokal  

med projektor och wifi.

Konferenslunch
inklusive salladstallrik, bröd, 

smör, vatten och kaffe.

Välj en av följande:
förmiddagsfika eller 

Eftermiddagsfika
Smörgås eller kaka, kaffe & te/

juice, godis och frukt.

395:-
Pris per person och ex moms. 

Priset gäller för minst 
10st deltagare. 

under 10st deltagare
Lokalkostnad: 2000 kr. 
Måltider: 205 kr/person

HELDAG
Lokal  

med projektor och wifi.

förmiddagsfika
Smörgås/kaka, kaffe & te, godis 

och frukt.

Konferenslunch
inklusive salladstallrik, bröd, smör, 

vatten och kaffe.

eftermiddagsFIKA 
Smörgås/Kaka, kaffe & te, godis 

och frukt.

595:-
Pris per person och ex moms. 

Priset gäller för minst 
10 st deltagare. 

under 10st deltagare
Lokalkostnad: 2900 kr. 
Måltider: 295 kr/person

KONFERENSPAKET



BJÖRNRESTAURANGEN 
Ta chansen och konferera i en 
lokal som har utsikt mot såväl 
björnar som vargar. Lokalen ligger 
endast tio minuters promenad från 
receptionen och har plats för upp 
till 50 personer.

savannRESTAURANGEN 
Har du bokat konferens med lunch 
intas den på Savannrestaurangen, 
en kort promenad på ca 10 min 
från Björnrestaurangen. På vägen 
upp till savannen passerar du varg, 
visent, lejon och gepard.



LEKTIONSPAKET
Borås Djurpark står alltid öppen för skolan – även på höst, vinter 
och vår! Hit kan du komma för att hitta på något speciellt med din 
klass och samtidigt klara av kunskapskrav för olika kurser. Vi anpas-
sar innehållet efter årskurs och det är även möjligt att skräddarsy 
innehållet efter önskemål.

1275:-
*När parken är öppen: 

Grundskola: inträde 150 kr/person tillkommer.
Gymnasieskola: inträde 185 kr/person tillkommer.

*När parken är stängd:
Inträde 150 kr/person tillkommer.

En lärare/vuxen går in gratis per påbörjat tiotal elever.
Varje program är 1 timma långt.

utbildning

Gymnasium
• Etologi
• Djursjukvård
• Miljöberikning och 

hängdesign
• Biologisk mångfald 

och bevarandearbete
• Ekologi
• Evolution

Årskurs 1-6
• Lantbruksdjur förr och nu
• Vilda djur i Sverige
• Apor – häng med!
• Djurens utveckling
• Vilda djur i världen

Årskurs 7-9
• Biologisk mångfald
• Beteenden hos djur – 

etologi
• Artkunskap



en unik upplevelse
Komplettera din bokning med en unik upplevelse! På Borås 
djurpark erbjuder vi guidningar för både privatpersoner och 
företag året om. Nedan hittar du färdiga guidningsförslag samt 
priser. Om det är något speciellt djur du är extra intresserad av 
skräddarsyr vi gärna en guidning tillsammans med dig.

VARDAGAR 10-17
Privatperson 1 300 :-
Företag   1 600 :-
Skolklass  850  :-
 

helg/kväll
Privatperson 1 600 :-
Företag   1 900 :-
Skolklass  850  :-
Priserna är ex moms.

guidningsförslag
TIDSÅTGÅNG: 1,5h
• Nordiska rovdjur +  

Visent + Sälsjön

• Aphus + Savannen/Elefant-
hus + Afrikanska rovdjur.

guidning

TIDSÅTGÅNG: 1h
• Aphus + Savannen/  

Elefanthus

• Aphus +  
Afrikanska rovdjur

få svar på 
frågor om 

ditt favorit-
djur



Aktivitet med 
mat inkluderat
Epost: 
restaurang@borasdjurpark.se

Vänligen uppge:
• Datum
• Antal personer
• Tidsåtgång
• Måltider
• Ev specialkost/allergier
• Ev möblering
• Ev guidning: önskemål 

kring tidsåtgång och typ 
av guidning.

• Ev. utbildningsprogram.
• Betaluppgifter: vid faktura, 

ange fakturaadress.

ENBART GUIDNING 
OCH/ELLER UTBILDNING
Epost: 
zooskola@borasdjurpark.se

Vänligen uppge:
• Datum
• Antal personer
• Tidsåtgång
• Ev. utbildningsprogram.
• Betaluppgifter: vid faktura, 

ange fakturaadress.

Adress: Box 502, 501 13 Borås        Tel: 033-35 32 70                E-post: info@borasdjurpark.se

boka


