TALVIAJAN ULKO-OHJELMAT
LIIKUNTAA JA HYVINVOINTIA

LIIKUNTAA JA HYVINVOINTIA TALVILUONNOSSA
CURLING –TURNAUS
Talviajan kestosuosikki, mukaansatempaava ja herrasmiesmäinen joukkuepeli luonnonjäällä. Aidot graniittikivet.
Huom. Sää- ja jäävaraus. Kentän laidalla kisastudio, johon suosittelemme tarjolle lämmintä juomaa Mukkulan kartanolta.
Kesto 1- 1,5 tuntia.
Hinta 750 eur / max 20 hlö + alv 10 %.
Isommat ryhmät erillisen tarjouksen mukaan.
LUMITURNAJAISET
Leikkimielinen talvikisailu, jossa lumi pöllyää ja pakkasesta huolimatta kukaan ei jää kylmäksi! Lajeina säästä riippuen mm lumisähly,
Yugigassen lumipallosota, Kick Spark -potkukelkkaviesti, lumikenkäfudis, curling, hankipallo, tiimihiihto jne.
Kesto 1,5- 2 tuntia. Ryhmäkoko 10 – 300 hlö.
Hinta 750 eur / 10 hlö + 40 eur / lisählö + alv 10%
HYVÄN MIELEN PILKKIRETKI
Sis oppaan palvelut, eväät ja lämmin juoma, kalastusvälineet, pilkkijakkarat/-reput.
Hinta 75 eur / hlö + alv 10% minimilaskutus 10 hlö
Vuokralle lämmin asukokonaisuus ja talvisaappaat 25 eur / hlö + alv 24 %
LUMIKENKÄRETKI - Kokeile myös uusia liukulumikenkiä!
Lumikenkäily kauniissa talvimaisemassa on mitä mainioin lumiajan aktiviteetti. Uutuutena mahdollisuus kokeilla myös
kotimaisia OAC liukulumikenkiä eli karvapohjasuksia! Retkeen on yhdistettävissä tunnelmallinen nuotiohetki nokipannukahveineen
ja tarjoiluineen.
Kesto 1-2 tuntia. Suositeltava ryhmäkoko 10- 30 hlö. Suuremmille ryhmille suosittelemme useamman lajin kokonaisuutta.
Hinta 450 eur / 10 hlö + 35 eur / lisählö + alv 10 %
(ei sis tarjoiluja, sovitaan ryhmäkohtaisesti)
FATBIKE pyöräily
Nauti pyöräilystä ympäri vuoden! Leveät renkaat mahdollistavat hyvän pidon kaikilla alustoilla ja maaston epätasaisuudet kivineen
ja kantoineen eivät menoa hidasta! Matkan päätteeksi on mahdollisuus pysähtyä nuotion äärelle nauttimaan nokipannukahvit
ja tarjoilut.
Kesto 1-2 tuntia.
Hinta 55 eur / hlö + alv 10 % Huom. ryhmäkoko 5- 10 hlö kerralla maastossa. Suuremmille ryhmille suosittelemme useamman lajin
kokonaisuutta. (Hinta ei sis. mahdollisia tarjoiluja, näistä sovimme ryhmäkohtaisesti.)

LIIKUNTAA JA HYVINVOINTIA TALVILUONNOSSA
RETKI- /MATKALUISTELU
Huom, jäävaraus.
Vauhdin hurmaa järvenjäällä! Yhdistettävissä tunnelmallinen nuotiohetki nokipannukahveineen ja tarjoiluineen.
Kesto 1-2 tuntia. Suositeltava ryhmäkoko 10-20 hlö.
Hinta 450 eur / 10 hlö + 35 eur / lisählö + alv 10 %
HYVÄN MIELEN TALVIPÄIVÄ
Ulkoilua, talvilajien riemua ja yhdessäoloa.
Lajikokonaisuus valitaan käytettävissä olevan ajan, ryhmäkoon sekä toiveiden mukaan.
Valikoimassa mm. lumikenkäily, OAC liukulumikengät, curling, fatbiket, kahvakuula, cross circuit, retkiluistelu, potkukelkkailu,
lumisähly, kuplafutis hangella…. Juonnettu kokonaisuus, sisältäen äänentoiston ja taustamusiikin.
Kesto 1- 3 tuntia. Ryhmäkoko suositus max 500 hlö. Pyydä tarjous!
Esim. 40 hlö, vapaamuotoisesti n 2 tuntia, lumikenkäily, lumisähly, fatbiket
Esimerkin hinta 41 eur / hlö + alv 10 %, kun ryhmässä 40 hlö
Lajeja voit valita myös yksittäin tai useamman, hinta muodostuu valitun kokonaisuuden mukaan.
AMAZING RACE Jr
Suuren suosion saavuttanut joukkuekilpailumme, jossa tavoitteena on löytää maali ja saapua sinne ensimmäisenä.
Mukaansatempaava ja hauska kilpailu nostaa yhteishengen aivan uudelle tasolle! Kirjallisen kilpailumateriaalin lisäksi joukkueilla
on käytössään mm. kamerat ja gps:t. Kesto n. 2 tuntia. Suositeltava ryhmäkoko 10- 150 hlö.
Hinta 750 eur / 10 hlö + 40 eur / lisählöt + alv 10% Pyydä tarjous isoille ryhmille!
MUKKULA ROGAINING
Vauhdikas, rogaining - tyyppinen joukkuekilpailu, jossa joukkueiden tehtävänä on kerätä itselleen mahdollisimman paljon
pisteitä, suorittamalla pihapiiriin ja lähiympäristöön sijoitettuja yllätyksellisiä ja hauskoja tehtäväpisteitä, arvoituksia ja kätköjä.
Joukkueiden sisäiset toimintasuunnitelmat, työnjako ja yhteistyö ovat tärkeässä osassa, kun voittopisteitä jaetaan. Osa
tehtäväpisteistä on ns. kylmiä, osa ohjattuja. Kilpailumateriaalin lisäksi joukkueilla on käytössään mm. kamerat ja gps:t.
Kesto muokattavissa toiveiden ja ryhmäkoon mukaan 1- 2,5 tuntia. Suositeltava ryhmäkoko 10 - 150 hlö.
Hinta 850 eur / 10 hlö + 40 eur / lisählöt + alv 10% Pyydä erillinen tarjous isoille ryhmille!
KOIRAVALJAKKO
Koiravaljakolla ajo kauniissa talvimaisemassa, lämpimien vällyjen välissä. 1-3 hlöä kerrallaan. Voidaan yhdistää muiden
aktiviteettien kanssa kokonaisuudeksi. Hinta muotoutuu keston sekä ryhmäkoon mukaan. Yhteistyössä Gegwen getaways.
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