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Koostöös Seiklusfirmaga 360 KRAADI.

Meeskonnamängud

Telli tegevus koos
muude teenustega
5266049
saareluxpuhkemaja@gmail.com

*gruppidele 10-200 inimest
*aastaringselt, ka pimedas
*eesti, inglise ja soome keeles

Meeskonnamängud aitavad Sul mitmekesisemaks
muuta seminari või ettevõtte suvepäevad. Kui
tahad oma töise koosoleku või koolituse lõppedes
ühendada lõbusa kasulikuga, siis leiad
meeskonnamängude hulgast kindlasti sobiva!
VAATA LK 2

Seiklusmängud

*gruppidele alates 50 inimest
*meeskonnatöö harjutustega
*eesti, inglise ja vene keeles

Suured seiklusmängud pakuvad suurele
suvepäevale kogu tiimile põnevat koostegemist ja
tiimitööd. Suurtest seiklusmängudest leiad nii
sportliku seikluse, kui ka rahulikus tempos kulgeva
üllatusterohke mängu maastikul.
VAATA LK 3

Atraktsioonid

*alates 60 osalejaga suurtele üritustele
*palju uusi kogemusi
*eesti, inglise või vene keeles

Atraktsioonid muudavad põnevaks suure suve- või
talvepäeva. Lisa üritusele aderaniliini, paku
tiimiliikmetele võimalust kogeda midagi uut ja
lastele lõbusalt aega veeta!
VAATA LK 4
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Meeskonnamängud

Telli tegevus koos
muude teenustega
5266049
saareluxpuhkemaja@gmail.com

2014

Lähiümbruse maastikul.

Loquiz
10-100
2h
JAH
JAH
EST, ENG
FIN, RUS

*teadmised + treening + meelelahutus
*·tõeline meeskonnatöö proovilepanek
*väga hea võimalus siduda oma firma temaatikaga

Loquiz on mäng mõtlevale inimesele!
Selles mängus tuleb meeskonnal langetada otsuseid
sobiva strateegia ja liikumissuuna valimiseks ja panna
proovile oma teadmised. Mängust on erinevad
versioonid - strateegia, sportlik, rahulik viktoriin,
pöörane ning ettearvamatu ja erinevad teemamängud.

Kapo kuulab!
10-50
2h
JAH
EI

Hind 10-le inimesele on 350€
Iga lisanduv inimene 20€
Grupid: 36-50 inimest 850€
51-70 inimest 1000€
71-100 inimest 1250€
Hinnad sisaldavad KM 20%

*palju suhtlemist, kuulamist ja kombineerimist
*võidavad leidlikud ja tähelepanelikud
*mäng toimub raadiosaatjatega

Põnevus haripunktis!
Pealkuulatud kõnest info väljalugemine on põnev ja
ka lõbus! Väljendit „füüri laskma“ mõistavad ju kõik
ühte moodi!? :) Pane oma tiim proovile - kes suudab
infot edastada nii, et pealkuulajad seda ei mõista.

Hind 10-le inimesele on 294€
Iga lisanduv inimene 18€
Grupid: 36-50 inimest 750€
Hinnad sisaldavad KM 20%

EST, ENG
FIN

Filmifestival
15-100
2+h
JAH
JAH (sees)
EST, ENG
FIN

Koos on kõik võimalik!
Lõbus meeskonnamäng, kus eesmärk on kiirelt
filmida kohalikule festivalile saabumata jäänud
filmid. Esmapilgul võimatuna näiv ülesanne saab
tiimiga koos lahendatud. Lihtne ja lõbus tiimi
koostegemine, mida saab teha ka ruumis sees.

Fotojaht
10-200
2+h
JAH
EI

UUS!

*lõbus ja üllatusterohke
*ehe tiimitöö - koos jõuab tulemuseni
*saab mängida ka majas sees!

Hind 10-le inimesele on 350€
Iga lisanduv inimene 20€
Grupid: 36-50 inimest 850€
51-70 inimest 1000€
71-100 inimest 1250€
Hinnad sisaldavad KM 20%

*ainult mäng, ei mingit sporti :)
*lavasta „elavad pildid“
*lõbus, loominguline ja seltskondlik

100% nalja garanteeritud!
Kui tahad mängu, mis võimaldab pikast koolitus- või
seminaripäevast lõõgastuda ilma igasuguse peamurdmise, planeerimise või muu aju ülekoormusele
viiva pingutuseta, siis mängi Fotojahti!

EST, ENG
FIN, RUS
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Hind 10-le inimesele on 294€
Iga lisanduv inimene 18€
Grupid: 36-50 inimest 750€
51-70 inimest 840€
71-100 inimest 980
101–130 inimest 1190€
Hinnad sisaldavad KM 20%

Telli tegevus koos
muude teenustega
5266049
saareluxpuhkemaja@gmail.com

Seiklusmängud
Suurtele suvepäevadele

Seiklusrogain
50-100
2h
JAH
EI

*kõige sportlikum
*strateegia+orienteerumine+meeskonnaharjutused
*eesti, vene ja inglise keeles

Kiirus ja planeerimine!
Seiklusrogain sportlik ja haarav seiklusmäng
looduses. Valikorienteerumine nõuab planeerimist ja
strateegiat ning meeskonnaharjutused tiimi ühist
panust.

Grupihinnad:
kuni 50 inimest 1095€
kuni 70 inimest 1265€
kuni 100 inimest 1445€
kuni 150 inimest 1645€
kuni 200 inimest 1745€
Hinnad sisaldavad KM 20%

EST, ENG
RUS

Aardejaht
50-200
2h
JAH
EI

*liikumist, koostegemist ja põnevust
*võidab see, kel rohkem õnne
*eesti ja inglise keeles

Üllatusterohke seiklus!
Aardejaht on klassikaline maastikumäng, kus osalised
otsivad legendi järgi kadunud aardekirstu. Maastikul
seiklemine ja „kaugete maade“ külastamine lõpeb
ettearvamatu finaaliga – aardekirstu leidmisega.

Grupihinnad:
kuni 50 inimest 1095€
kuni 70 inimest 1265€
kuni 100 inimest 1445€
kuni 150 inimest 1645€
kuni 200 inimest 1745€
Hinnad sisaldavad KM 20%

EST, ENG
(RUS)

Tark Mees Taskus
50-200
2,5-3h
JAH
EI
EST

See on eriline seiklusmäng kus ei ole ühte
ainuvõimalikku lahendust. Mängus on neli
meeskonnaülesannet mis tuleb lahendada. Saad asuda
kohe tegutsema.Aga saad ise valida kui ettevalmistatult sa ülesannet tegema asud, kogudes vajalikku
teavet ja varustust virtuaalmaailmas.

Püha Elmo Tuled
15-50
1h
JAH
JAH
EST, ENG

*segu virtuaalsusest ja reaalsusest
*sobib ka väikesele alale

Grupihinnad:
kuni 50 inimest 1095€
kuni 70 inimest 1265€
kuni 100 inimest 1445€
kuni 150 inimest 1645€
kuni 200 inimest 1745€
Hinnad sisaldavad KM 20%

*ainult pimedal ajal oktoobrist veebruarini
*parim kiire ja eriline seiklus jõuluüritustele

Tõeliselt eriline seiklus!
Spetsiaalselt pimedas mängimiseks mõeldud
seiklusmäng, mis sobib hästi firma jõuluürituse
juurde. Tõeliselt eriline mäng, kus tuleb märgata
Elmo tulesid ning leida kohaliku mehe segase jutu
järgi õiged asukohad!
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Grupihinnad:
Kuni 20 inimest 545€
Kuni 30 inimest 645€
Kuni 50 inimest 745€
Hinnad sisaldavad KM 20%

Telli tegevus koos
muude teenustega
5266049
saareluxpuhkemaja@gmail.com

Atraktsioonid
Suurele suvepäevale või seiklusmängule lisaks

DiskGolf
50- ...
1h rada
JAH
EI
EST, ENG
RUS

*hasarti tekitav
*kõigile jõukohane
*läbilaskevõime umbes 50 inimest tunnis

Suurepärane tegevus suvepäevadeks!
Koosneb 8-st loodusesse märgitud rajast, mida
vähima visete arvu peale läbitakse. Meie poolt
radade ettevalmistus, korvid ja taldrikud ning
juhendamine. Rajad on alati huvitavad, kuna
põhinevad kohalikel looduslikel võimalustel.

Kaljuronimistorn
50- ...
10 min rada
Ainunlt suvel
EI
EST, ENG
RUS

*lihtsam kui alt paistab!
*põnev igas vanuses ronijatele
*läbilaskevõime 50 inimest tunnis

Põnev nii isadele, kui lastele!
Kahe rajaga, kuue meetri kõrgune ronimistorn mida
on võimalik paigutada asfaltplatsile, murule või
liivale. Rajad tornil on jõukohased kõigile. Torn sobib
võistluste läbiviimiseks või lihtsalt mõnusaks
harrastuseks. Eriti populaarne laste hulgas.

Ülesõit e. Zip Line
50- ...
10 min rada
Ainunlt suvel
EI
EST, ENG
RUS

Hind päevaks (kuni 8h) 422€
Hind sisaldab KM 20%

*tõeliselt lõbus!
*paigaldamine ei vaja puid ja hooneid

Zip Line on suvepäevade hitt!
Lõbus sõit ahviraudteel pakub lõbu nii suurtele kui
väikestele. Spetsiaalse platvormiga viime ülesõidu
alguse 5 m kõrgusele, millelt saab ca 100 m pikkuse
sõidu. Saab korraldada ka võistluse trossil sõites
täpsusviskes.
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Hind päevaks (kuni 8h) 832€
Hind sisaldab KM 20%

Hind päevaks (kuni 8h) 832€
Hind sisaldab KM 20%

