Ohjelmapalvelut
Tilaa ryhmällesi!

FATBIKE PYÖRÄILY
Hauska pyörälenkki Puijon maastoon.
Voidaan ajella haasteellisempia mäkiä
tai tasaista maata ihan ryhmän kunnon
mukaan. Tavoitteena pikkuhiki ennen
saunomaan menoa. Matkalla tutustutaan Puijon hienoon luontoon ja kierretään Valkeisen lampea ristiin rastiin.
Sopii myös talvella jäälle!
Kesto n. 1,5 tuntia
Hinta 55 eur / hlö ( min. 5 hlö )
Suositellaan saunan yhteyteen

SAVOLAINEN
TAETOKILIPAELU
Hullunhauska leikkimielinen kisailu savolaisessa hengessä. Kilpailu etenee 4
- 6 rastilla riippuen osallistujamääristä.
Jokaisella rastilla on käytävä, jotta saa
tuloskorttiin merkinnän. Kaikki voivat
halutessaan osallistua toimintaan.
Rastitehtävät esim:
Hevosenkengän heitto, Ritsalla ammunta, kurlinki kuiviltaan, Frisbeen
tarkkuusheitto, minigolf puttaus, sählylämäri ja rengaskeilaus.
Kesto 1 tunti
Hinta 34 eur / hlö (min. 15 hlö)

SUP – LAUTAILU TUNTI
Ohjattu SUP tunti Kallaveden aalloilla.
Kylmemmällä kelillä osallistujille on tarjolla märkäpukuja. Kokeile uutta lajia
vesillä. SUP laudalla seistään ja melotaan pystyssä pitkällä melalla. Sopii kaikille ja on helppoa.
Hinta 55 eur / hlö (min. 8 hlö)
POWER TEAM - OHJELMA
Ohjelma koostuu pienistä ryhmätyötä ja
oivallusta korostavista tehtävistä. Tehtäviä ohjaajillamme on plakkarissa n.
300 kpl, joista valitaan ryhmälle sopivimmat. Ohjelma räätälöidään joka
kerta ryhmän tarpeita vastaaviksi.
Ohjelma voi olla liikunnallinen tai rentouttava tarpeen mukaan. mukana mm.
ihmishissi, leijuva keppi, ryhmäsukset
ja suonylitys.
Kesto 2 – 4 tuntia
Hinta 35 eur / hlö (min.7 hlö)

DRAGON KISA
KANOOTTILAUTALLA
Huima uutuus! Kanoottilautta on kuuden
melojan kuljettama katamaraani. Lautta
ei kaadu ja on todella vakaa. Juuri hyvä
pieneen kisailuun. Lauttakunnat voivat
ottaa toisistaan mittaa Iso-Valkeisen lammelle rakennetulla poiju radalla. Tässä
ohjelmassa voi roiskua vähän vettäkin.
Suositellaan saunan yhteyteen.
kesto n. 1 tunti
hinta 55 eur / hlö (min. 5 hlö)

TOIMINTASEIKKAILU
SEIKKAILUKILPAILU
Seikkailukisassa kilpaillaan 6 hlö tiimeissä muita ryhmäläisiä vastaan. Kisa
käydään hotellin lähialueilla ja Iso-Valkeisen aalloilla. Lajeina leikkimielinen
suunnistus, melontatehtävä, köysilaskeutumistehtävä ja tarkkuuskisa paintball aseilla. lisäksi yllätyksiä. Liikunnallinen ja haastava ohjelma huimapäille
kesto. n. 3 tuntia
hinta 45 eur / hlö

PELASTAJANA
Jokainen saa kokea miltä tuntuu supersankarin arki askareissaan. Mukana
esim. sammutuspeitteen käyttö, jauhesammutin, hätäsoihdut, ensiaputehtävänä liikenneonnettomuus ja elvyttäminen erikoisvälineillä.
Ohjelmalla on myös työpaikan turvallisuutta kehittävä koulutuksellinen vaikutus.
Kesto 2 – 8 tuntia
Ryhmäkoko 10 – 40
Hinta alkaen 45 eur / hlö

