
VÅRA RACE MED EN RIKTIG RACING- OCH TÄVLINGSKÄNSLA
Nöjeshuset special
2 tidskval på 2x7 min för ALLA avslutas med en tuff final för de 5 bästa förarna    __________________ 379:-/person

Race 26  
Genomgång. Uppvärmning 4 varv på banan, 1 tidskval á 8 varv och sedan final/finaler 
för ALLA på 10 varv. Ni bör vara minst 4 deltagare. Prisutdelning med medaljer. __________________ 449:-/person

Race36
Genomgång. Uppvärmning 4 varv på banan, 2 tidskval á 8 varv och sedan final/finaler 
för ALLA på 12 varv. Ni bör vara minst 4 deltagare. Prisutdelning med medaljer. __________________ 499:-/person

Race46
Genomgång. Uppvärmning 4 varv på banan, 3 tidskval á 8 varv och sedan final/finaler 
för ALLA på 14 varv. Ni bör vara minst 4 deltagare. Prisutdelning med medaljer. __________________ 599:-/person

LeMans60
Lagtävlan. Uppvärmning 20 minuter för hela laget och sedan en timmas långlopp.  
Minimum 4 lag.  Vi rekommenderar 3-6 i varje. Flest antal körda varv vinner. Prisutdelning. _______ 1 499:-/lag

LeMans120
Lagtävlan. Samma som ovan men två häftiga timmar!  _____________________________________ 2099:-/lag

Barnkalas
Från 7 år. (2 x 7 minuters körning) Antal 5 – 15 deltagare. Genomgång med körinstruktioner. 
Körning med eller utan tidtagning.  ______________________________________________________ 249:-/person

Barnkalas MAX
Från 7 år. (2 x 7 minuters körning)  Antal 5 – 15 deltagare. Genomgång med körinstruktioner. 
Körning med eller utan tidtagning. Pizzabuffé med läsk & glass efter körning, medaljer ingår. _______ 389:-/barn

FÖR BOKNING/INFORMATION
0471-125 55 · www.nojeshuset.nu
Med reservation för prisändring.

Vi vill ge våra kunder en fantastisk och trygg upplevelse i vår fina gokart-
anläggning. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vi tar ENDAST emot bokade grupper. 
Går att boka alla dagar i veckan på 0471-125 55

Bra att veta:
Vår erfarenhet är att barn som aldrig kört innan slipper vara nervösa när det bara är ’ert sällskap’ 
på plats. Kostar inget extra att ni bokar för er grupp, utan man betalar endast för den gokart man 
kör. Så ring o boka ert paket om ni vill köra ex ett race eller endast 2x10 min gokart.
Vi utlovar en toppenupplevelse hos oss på Nöjeshuset!

PRISER OCH INFORMATIONPRISER OCH INFORMATION

Vi bjuder på kaffe Vi bjuder på kaffe 
till ALLA våra kunder!till ALLA våra kunder!

Priser per person 1x10 min 2x10 min 3x10 min
Dubbelkart 225:- 399:- 529:-
Barn-gokart 149:- 249:- 329:-
Vuxen-kart 199:- 349:- 479:-

Vi säljer godis, kakor 
och läsk i vår cafeteria


