
         Mix Ranch Äventyret ni aldrig glömmer! 
 
Vårat grundpaket, som är Fredag till Söndag eller dag 1-3 en veckodag 
  
När ni kommer till Visby ( ca14:55) står en buss med Mix Ranch skylt i fönstret och väntar på er, ni 
åker till Lummelunda grottorna det tar ca 20 minuter. Besöket där tar ca 1 timme, sen åker ni vidare 
till Ranchen ca 15 minuter. När ni anländer tar vi emot er och berättar lite om vistelsen, och ni får ett 
schema med tider, vi delar ut stugor och sen är det dags för middag i Saloonen. På kvällen är det lite 
fria aktiviteter., Ca 20:00 är man i stugbyområdet där kan man spela, fotboll, kubb mm. Där finns 
också en gemensam lokal man kan vara i samt grill/lägereldsplats.  
Det finns möjlighet för dom som vill att hänga med och mata våra och getter och fiskar på kvällen. 
Dag2: 
Frukost ca 09:00 Efter frukost drar vi igång med aktiviteterna. Under dagen kommer vi att köra 
Mångkamp i fortet där vi gör en massa olika grenar som tex blåsrörsskytte, labyrint duellen, 
spikracet, vattenstafetten, däckkastning, klurigt jättepuzzel, sist på stocken, luftgevärsduell, 
partytälts bygge, trampbilsrace mm. Vi kör ca 1,5-2 timmar och det brukar vara väldigt uppskattat! 
Ett supertillfälle att jobba ihop och skapa ett bra samarbete i gruppen.  
Fotbollsgolfen är en runda på ca 2,5 km brukar ta ca 1,5 timmar att gå runt mycket populär aktivitet 
som har ca 12000 besökare varje år! 
Frisbeegolfen lite kortare men ungefär samma tidsåtgång 
Minigolfen kan man sysselsätta sig med så länge man vill…;) 
Lunch: ca 12:00 
Middag ca 17:00 
Tider för aktiviteter får ni på plats. 
 
Spakväll .  Vedeldad badtunna och vedeldad bastu finns i vår stugby, fantastiskt avslappnande för 
både vuxna och barn efter en hård dags lekande! 
 
På kvällen brukar vi ha lägereld i stugbyn där vi samlas runt elden och avnjuter korv och en och 
annan Marshmallows. Vi har en konferenslokal med scen och PA utrustning så  Singstar, Spotify 
lyrics, Disco eller annat skoj kan avsluta kvällen. 
  
Traktor och vagn till havet vid Lickershamn ca 4km från Mix Ranch är en mycket uppskattad utflykt! 
Där finns ett jättemysigt fiskeläge med Gotlands största rauk, och en fantastisk utsikt! Finns 
möjligheter till bad från brygga och strand och samtidigt kan man passa på att grilla korv och fika vid 
havet. 
 
Fyrhjulingssafari brukar vara en av höjdpunkterna! Jag kör några åt gången (ca 10st) på en 
terrängvagn i skogen med olika hinder och överraskningar…. Gegga varning! 
 
Dag3: Frukost 09:00  
Innan frukost så skall man ha packat och städat sin stuga enl städrutin som finns i varje stuga. Vi 
kommer och kontrollerar stugan ca 08:30, och när vi gjort det så tar man sin packning och går till 
frukosten i Saloonen. 
Bussen kommer kl 10:00 och hämtar er för färd till Visby hamn. Jag visar gärna er på en karta som ni 
får av mig, olika sevärdheter och affärer i Visby. Färjan avgår ca 16:30. 
Sänglinne och oömma kläder fickpengar (om ni vill) är det som ni behöver ha med er. 
På Mix Ranch finns en liten Kiosk ifall någon blir sugen ;) 
 
I priset ingår Buss transfer, Lummelundagrottan, och allt som är nämnt i texten ovan. 
Pris 1995:- per person för detta paket!  
  
Vill ni stanna en extra dag kostar det 600:- per person för kost och logi +aktiviteter 



         Mix Ranch Äventyret ni aldrig glömmer! 
 
Tips på utflykt: dags tur till Fårö ca 10-16:00 med sevärdheter och bad, priset brukar ligga på ca 
6000:- för det, med egen buss, och då får ni med lunchpaket som vi gör till er. 
  
För bokning av biljetter till färjan är det bara att kontakta 
gruppbokningen  gruppresor@destinationgotland.se, för priser se hemsidan 
www.destinationgotland.se  
Vi är ett litet familjeföretag som jobbar för att våra gäster skall få den finaste och bästa upplevelsen 
av sin resa till Gotland.  
Jag hoppas jag fick med allt! Annars är det bara att höra av dig/er 
Mvh Marcus&Lovisa 
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