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TEAM CHALLENGE indoors
Sisäpelikokonaisuus, jossa tiimihenki kohoaa aivan uudelle tasolle!  Mukana hauskoja ongelmanratkaisutehtäviä ja yhteispeliä 
vahvistavia tehtäviä, mm spagettitorni, domino, speed stacks, pöytäcurling, visionary jne. Sopii mainiosti ryhmäytymisen tueksi, 
tiimipäivän ohjelmaksi tai ihan vaan hauskanpitoon!
Suositeltava ryhmäkoko 10- 80 hlö. Kesto 1 - 2,5 tuntia. 
Hinta 650 eur / 10 hlö + 40 eur / lisählöt + alv 24 %.    Pyydä tarjous!

BODY & MIND – AULANGON RAUHA
Aulangon huviloilla onnistuvat mieltä ja kehoa rentouttavat lajit; mm. dynaaminen venyttely ja rentoutus, taiji, jooga ja pilates. 
Hinnat 200 – 350 eur / laji  + alv 10 % 

POP UP BINGO
Pop-Up Bingo tuo musikaalisen tuulahduksen iltaanne ja nostattaa tunnelman taatusti kattoon! Ohjelmassa perinteiset numerot 
on korvattu lyhyillä pätkillä tunnetuista pop-hiteistä. Bingon idean on siis säilytetty, mutta nyt osallistujat voivat tanssia, hyräillä 
tai vaikka laulaa sydämensä kyllyydestä. 
Kesto 1-1,5  tuntia.  Suositeltava ryhmäkoko 10- 80 hlö.
Hinta 750 eur / 10 hlö + 20 eur / lisählöt + alv 24 % Pyydä tarjous!

TEXAS HOLD´EM POKERIKOULU
Opi maailman suosituimman pokeripelin salaisuudet ja bluffaa itsesi huipulle.
Tyylikkään peli-illan aikana tutustumme Texas Hold´em pokerin sääntöihin ja perusstrategioihin. 
Sopii mainiosti viihdyttäväksi illanvietoksi.  Suosituskesto 1,5 - 2 tuntia. Max 10 pelaajaa / pöytä. 
Hinta alk. 850 eur / pöytä, 3 ensimmäistä pöytää  + 750 eur / seuraavat pöydät  + alv 24 %

LOUNGE GAMES
Rentohenkinen ja vapaamuotoinen illanvietto tyylikkäiden pelien parissa. 
Sisältää pelipöydän valinnan mukaan (esim. black jack tai erikoisuuksia maailmalta), laser ammunta (esim. sorsanmetsästys),  
pöytäcurling, pöytälätkä sekä PS ralli screeniltä (2 ajaa). Kesto noin 2 tuntia.  Suositeltava ryhmäkoko 20 – 80 hlö. 
Hinta kokonaisuudelle alk. 2450 eur + alv 24 %  HUOM. Pelit tilattavissa myös yksittäin. Pyydä tarjous.
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KÄDENTAITOPAJAT
Käsillä tekeminen on oiva tapa irtautua päivän työasioista ja leijua hetki luomisen ihanuudessa. Kädentaitopajat sopivat myös
niin nakkisormille kuin poropeukaloillekin!  Aihe valinnan mukaan esim. pajutyöt, risulinnut, kynttiläpaja, unisiepparin teko…  
Kesto n 2 tuntia, ryhmäkoko 10- 20 hlö.
Hinta 55 eur / hlö + alv 24 %, sis järjestelytyöt, ohjaus, materiaalit ja hankinnat

LASER SNIPER SHOOTING
Laser Sniper Shooting isolla screenillä sopii viihdyttäväksi ja näyttäväksi oheisohjelmaksi esim. illanvieton yhteyteen.  
Joko yksin tai yhdistettynä muihin sisäaktiviteetteihin. 
Kesto n 1- 2 tuntia. Hinta 650 eur + alv 24 %

CASINO ROYAL 
Juonnettu ja viihdyttävä Casino Royal ohjelma tuo iltaanne tuulahduksen Las Vegasia!  Pelinvetäjämme opastavat pelien 
säännöt, etukäteen ei siis tarvitse osata mitään. Illan päätteeksi parhaat uhkapelurit ja korttihait palkitaan ja ehkäpä Lucky 
Looseriakin muistetaan... Suomen laajimmassa viihteellisessä pelivalikoimassa tarjolla on perinteisten casinopelien lisäksi myös 
paljon erikoisuuksia maailmalta.  
Ohjelman suosituskesto 2 tuntia. Suositeltava ryhmäkoko 30 – 80 hlö.  
Hinta alk. 2550 eur / 3 pelipöydän kokonaisuus juontoineen + alv 24 %
HUOM. Pienempiin tilaisuuksiin varattavissa myös yksittäisiä pelipöytiä!
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