Tähän toimintaan olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
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TALVITARJOUS joka viikon ensimmäiselle varaajalle
Joka viikon
ENSIMMÄISELLE varaajalle
täysihoito+2 ohjelmaa
jokaiselle leirivuorokaudelle
marras-joulu-tammikuut

2LNHXGHWPXXWRNVLLQSLGlWHWllQ

45,00 €

/hlö /vrk
lokakuu ja helmi-maalishuhtikuut

49,50 €
/hlö /vrk

Talvitarjouksen sisältö
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Herrasentie 16, 34800 Virrat
p. +358 (0)3 485 1900
info@marttinen.fi, www.marttinen.fi

Talvitarjous on voimassa

lokakuun 2018 alusta huhtikuun 2020
loppuun ja koskee väh. 2 vuorokautta
kestäviä leirikouluja, talvitarjousta ei voi
yhdistää muihin tarjouksiin eikä alennuksiin. Hinta viikon seuraaville varaajille
54,00 €/hlö /vrk.
Lisätiedot ja varaukset:
leirikoulut@marttinen.fi
p. +358 (0)3 485 1927
www.marttinen.fi

ota yhteyttä

,

Voitte valita VELOITUKSETTA kaksi ohjelmaa näistä jokaiselle leirivuorokaudelle:
Kiipelyä
 Jääkiipeily (kesto 2,5 h)
 Yläköysirata (kesto 2,5 h)
(yläköysirataan sisältyy vaijeriliuku)
 Vaijeriliuku (kesto 1 h)
 Sisäseinäkiipeily (kesto 2 h)
 Köysilaskeutuminen (kesto 4 h)

norm.hinta 160,00 € /ryhmä
norm.hinta 170,00 € /ryhmä
norm.hinta 400,00 € /ryhmä

Sisäliikunnan iloa
 Sumopaini (kesto 1 h)
 Nuijapallo (kesto1,5 h)
 Tiimitaistelu (kesto 1,5 h)

norm.hinta 85,00 € /ryhmä
norm.hinta 85,00 € /ryhmä
norm.hinta 85,00 € /ryhmä

norm.hinta 310,00 € /ryhmä
norm.hinta 250,00 € /ryhmä

Vapauta luovuus
 Kynttilän teko kastamalla (kesto 1,5-2 h,*) norm.hinta 11,00 € /henkilö
 Mukin maalaus (kesto 1 h, *)
norm.hinta 6,00 € /henkilö
 Hatun huovutus (kesto 2,5 h)
norm.hinta 20,00 € /henkilö
(materiaalit 7 €/hlö)

Ystävännauha (kesto 1,5-2 h, *)
Askartelupaja (kesto 1,5-2 h, *)
Hamahelmet (kesto 1,5 h, *)
Smoothiebaari (kesto 1,5 h, *)

norm.hinta
norm.hinta
norm.hinta
norm.hinta

6,00 € /henkilö
6,00 € /henkilö
6,00 € /henkilö
6,00 € /henkilö

Nautitaan talvesta
 Pelastuspukukellunta (kesto 2 h)
 Lumikenkäretki (kesto 2 h)
 Potkukelkkaretki (kesto 2 h)
 Marling (kesto 1,5-2 h)

norm.hinta 380,00 € /ryhmä
norm.hinta 140,00 € /ryhmä
norm.hinta 200,00 € /ryhmä
norm.hinta 105,00 € /ryhmä

Tiimi toimii
 Room escape (kesto 1,5 h)
 Pulmatehtävät (kesto 1 h)
 Aarteenetsintä (kesto 1 h, *)
 Leiriolympialaiset (kesto 1 h)
 Poka-tehtävät (kesto 1 h, **)

norm.hinta
norm.hinta
norm.hinta
norm.hinta
norm.hinta

Tutustu & kiinnostu
 Jousiammunta (kesto 2 h)
 Resiinaretki (kesto 2 h)
(resiinaretki toteutetaan sulan maan aikaan)

norm.hinta 120,00 € /ryhmä
norm.hinta 10,00 € /henkilö

85,00 € /ryhmä
85,00 € /ryhmä
6,00 € /henkilö
85,00 € /ryhmä
85,00 € /ryhmä

PDWHULDDOLW½KO|
3RND SRVLWLLYLVXXVNDQQXVWXV

2LNHXGHWPXXWRNVLLQSLGlWHWllQ

Nuorisohotellit
 A-talo 9 huonetta, 36 vuodepaikkaa
 B- ja C-taloissa 8 huonetta, 38 vuodepaikkaa
 Huoneissa wc, suihku sekä 2-6 vuodepaikkaa
 Taloissa pienoiskeittiö, oleskelutilat, tv ja kuivauskaappi
 Liikuntaesteettömiä
 Ei lemmikkieläimiä

Varaa nopeasti, jokaisella viikolla
ensimmäisiä on vain YKSI!
Lisätiedot ja varaukset:
leirikoulut@marttinen.fi
p. +358 (0)3 485 1927
www.marttinen.fi
Herrasentie 16, 34800 Virrat
p. +358 (0)3 485 1900
info@marttinen.fi, www.marttinen.fi

Tähän toimintaan olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.






