
 

 

 

 

 

 

FATBIKE TALVELLA   

Hauska pyörälenkki lumiseen maas-
toon. Voidaan ajella haasteellisempia 
mäkiä tai tasaista maata ihan ryhmän 
kunnon mukaan. Tavoitteena pikkuhiki 
ennen saunomaan menoa. Matkalla tu-
tustutaan Särkiniemen hienoon luon-
toon ja kierretään Kallaveden rantaa 
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 sa-
volaisessa 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 am-
munta, kurlinki kuiviltaan, Frisbeen 
tarkkuusheitto, minigolf puttaus, sähly-
lämäri ja  rengaskeilaus. 
 
Kesto 1 tunti 
Hinta 34 eur / hlö (min. 15 hlö) 

 

LUMIKENKÄILY 

Kokeillaan erilaisia liikkumatapoja lumi-

sessa metsässä. Järven jää tarjoaa 

mahtavat puitteet lumikenkäilyyn. Sa-

moja polkuja ei tarvitse kulkea kahta 

kertaa. Maaston mäkisyys ja kaatuneet 

puut tarjoavat haastetta halukkaille. Jo-

kainen etenee luonnossa omaan tah-

tiinsa. Lumikenkäretkeen voimme yh-

distää makkaranpaiston nuotiolla tai 

kahvittelun kodalla. 

kesto 2 tuntia  

Hinta 39 eur / hlö 

 

PILKKIKISAT  

Voimme järjestää pilkkikisat isollekin 

porukalle. Kisan sisältöön kuuluvat väli-

neet, palkinnot ja opastus pilkkimiseen. 

Tarvittaessa toimitamme myös sopivan 

vaatetuksen pilkkijöille. 

Hinta 33 eur/ hlö 

 

TALVIHÄSSÄKKÄ 

Hullunhauska lumirieha talvisessa mai-

semassa. Posket saamme punoitta-

maan reippaalla liikunnalla. Lumiriehan 

rasteilla alppicurling, potkukelkkakisa, 

ryhmäsukset ja tarkkuusheitto. Lisänä 

voimme pelata luutapalloa.  

Kesto n. 1,5 tuntia ryhmäkoosta riipuen 

Suositeltu minimiryhmäkoko 10 hlö 

Hinta 35 eur / hlö 

 

 

ALPPICURLING 

Tunnetun curlingpelin pikkuveli. Alppicur-

ling on vanha Itävaltalainen jääpeli, jota 

pelataan kuten petanqueta. Alppicurling 

kivi painaa n. 3 kg. jokainen pystyy osal-

listumaan tarkkuutta ja taktiikkaa vaati-

vaan peliin. Joukkueessa kerrallaan 3 pe-

laajaa. Pelikenttä voidaan jäädyttää 

myös maalle.  

Kesto 1 tunti   

Minimiryhmä 6 hlö  

Hinta 29 eur / hlö 

 

OHJATTU RETKILUISTELU 

/ POTKUKELKKAILU 

Seikkailukeskus alkaa talvella 2020 pyö-

rittämään sataman suosittua luistinvuok-

raamoa. Ohjatut luistelut ovat uutta tal-

velle. Ohjatulla retkellä muistelemme en-

sin luistelun tekniikkaa ja teemme pienen 

lämmittelylenkin radalla. Osa ryhmästä 

voi halutessaan käyttää potkukelkkoja. 

Voimme yhdistää retkeen vaikka Alppi-

curling turnauksen tai makkaranpaiston. 

Myös välinevuokraus omatoimi ohjelmiin. 

Kesto 2 tuntia 

Minimiryhmä 6 hlö 

Hinta 39 eur / hlö 

 

Ohjelmapalvelut 

Tilaa ryhmällesi! 


