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Tuo koulusi tai luokkasi
päiväksi Marttiseen!
KAKSI aktiviteettia*
ja lounas

21 €
/hlö

Nuorisokeskus Marttinen
Herrasentie 16
34800 FI-Virrat

Ota yhteyttä!

Tähän toimintaan olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
Nuorisotoimintamme on arvonlisäverotontonta.

Päiväleirikoulutarjous
kevät 2022

Lisätiedot ja varaukset:
leirikoulut@marttinen.fi
p. +358 (0)3 485 1927
www.marttinen.fi
Nuorisotoimintamme on
arvonlisäverotonta.
info@marttinen.fi
+358 (0)3 485 1900
www.marttinen.fi

Tähän toimintaan olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
Nuorisotoimintamme on arvonlisäverotontonta.

Päiväleirikoulutarjous
kevät 2022
*TARJOUKSEEN voit valita kaksi aktiviteettia oheisista:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huom! Kaksi aktiviteettia / luokka.
Muut ohjelmat hinnastomme mukaan.
Alaköysirata ja pulmatehtävät 		
norm.hinta 105,00 € /ryhmä
(kesto 2 h, max 15 hlöä)
Climate escape				
norm.hinta 85,00 € /ryhmä
(kesto 1,5 t, max 30 hlöä)
Forest Escape 				
norm.hinta 85,00 € /ryhmä
(kesto 1,5 h, max 15 hlöä)
Marttisen tähti				
norm.hinta 85,00 € /ryhmä
(1,5 t, max 30 hlöä)
Jousiammunta 				
norm.hinta 120,00 € /ryhmä
(kesto 2 h, max 15 hlöä)
Korujen teko (materiaali 3€/hlö)
norm.hinta 6,00 € /henkilö
(kesto 1,5 - 2 h, max 15 hlöä)
Leiriolympialaiset			
norm.hinta 85,00 € /ryhmä
(kesto 1 h, max 30 hlöä)
Maastoleikit 				
norm.hinta 85,00 € /ryhmä
(kesto 1,5 h, max 30 hlöä)
Liikunnalliset lautapelit 			
norm.hinta 85,00 € /ryhmä
(kesto 1,5 h, max 30 hlöä)
Poka-tehtävät				
norm.hinta 85,00 € /ryhmä
(positiivisuus-kannustus, kesto 1 h, max 30 hlöä)
Seinäkiipeily 				
norm.hinta 170,00 € /ryhmä
(kesto 2 h, max 25 hlöä)
Smoothiebaari (materiaalit 3€/hlö) norm.hinta 6,00 € /henkilö
(kesto 1,5 h, max 30 hlöä)
Sumopaini 				
norm.hinta 85,00 € /ryhmä
(kesto 1 h, max 15 hlöä)
Talonpoikain kisailut 			
norm.hinta 85,00 € /ryhmä
(kesto 1,5 h, 30 hlöä)
Tasaisen veden melonta			
norm.hinta 240,00 € /ryhmä
(sulan veden aikana, kesto 2 h, 32 hlöä)
Tiimitaistelu 				
norm.hinta 85,00 € /ryhmä
(kesto 1,5 h, 30 hlöä )
Sähkömaastopyöräily(yläasteikäisille) norm.hinta 25,00 € /henkilö
(kesto 1,5-2 h, 15 hlöä ) UUTUUS
Paracord					
norm.hinta 6,00 € /henkilö
(kesto 1-1,5 h, 20 hlöä ) UUTUUS

Tuo koulusi tai luokkasi
päiväksi Marttiseen!
KAKSI aktiviteettia*
ja lounas

21 €
/hlö

Nuorisokeskus Marttinen
Herrasentie 16
34800 FI-Virrat

Ota yhteyttä!

Lisätiedot ja varaukset:
leirikoulut@marttinen.fi
p. +358 (0)3 485 1927
www.marttinen.fi
Nuorisotoimintamme on
arvonlisäverotonta.
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www.marttinen.fi

