Meeskonnatöö mängud

2015

Aastaringselt lähiümbruse maastikul koostöös Seiklusfirmaga 360 KRAADI

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 innovatiivne viktoriin maastikul, mille võidab
meeskond, kes vastab vähimale arvule küsimustele! Esimestena
maailmas võtsime selle meeskonnamängu jaoks kasutusele 10“
tahvelarvutid koos täiesti uut tüüpi mängu-tarkvaraga. Selles
mängus tuleb Sinul ja Su meeskonnal pidevalt langetada uusi
otsuseid sobiva strateegia ja liikumis-suuna valimiseks, olla
valmis nende nimel riskeerima ja panna proovile oma teadmised.

Kapo kuulab!
10-50
2h
JAH
EI
EST, ENG
FIN

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

2+h
JAH
EI
EST, ENG
FIN, RUS

Korralduse tasu 10-le
inimesele 294€
Iga lisanduv inimene 18€
Grupid: 36-50 inimest 750€

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

Legendi järgi on kohalikule filmifestivalile saadetud filmid
kaduma läinud. Kuna teie firma on filmifestivali peasponsor, siis
püüate firma maine päästmiseks teha kõik, mis võimalik. Nii
tuleb teil kiires korras vähemalt mõned filmikatkendid või treilerid ise üles võtta, et rahval midagi vaadata oleks. See mäng
toob paari lõbusa tunni jooksul Su tiimikaaslastes välja nende
loomingulise ja humoorika külje ning võtab muige
suule veel hiljemgi.

Fotojaht
10-200

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

Pealtkuulatud jutust info väljalugemine on põnev ja lõbus!
Pane oma tiim proovile – kas suudate avatud eetris infot
edastada nii, et vastasvõistkond seda ei mõista? Ja kas olete
ise piisavalt taibukad, et teise tiimi „kodeeritud“ jutust
kasulikud vihjed välja noppida? Abivahenditeks on teil vaid
legend ja raadiosaatjad.

Filmifestival

Korralduse tasu 10-le
inimesele on 350€
Iga lisanduv inimene 20€
Grupid: 36-50 inimest 850€
51-70 inimest 1000€
71-100 inimest 1320€

Korralduse tasu 10-le
inimesele on 350€
Iga lisanduv inimene 20€
Grupid: 36-50 inimest 850€
51-70 inimest 1000€
71-100 inimest 1320€

*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! See on tõeline meeskonnamängude
kullafondi kuuluv lõbus ajaviide!

Korralduse tasu 10-le
inimesele on 294€
Iga lisanduv inimene 18€
Grupid: 36-50 inimest 750€
51-70 inimest 840€
71-100 inimest 1120€
101–130 inimest 1280€
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Meeskonnatöö mängud suurtele üritustele

2015

Lähiümbruse maastikul koostöös Seiklusfirmaga 360 KRAADI

100 MÖLKI
10-100
1,5-2h
JAH
JAH
EST, ENG
FIN, RUS

Uus tahvelarvutitega meeskonnamäng maastikul, mis
nõuab tiimilt head reageerimisvõimet ja pidevat
tegevusplaani kohandamist vastavalt kiirelt muutuvale
mänguseisule. Tahvelarvuti juhatamisel tuleb maastikul
üles leida kontrollpunktid, vastata küsimustele ja
lahendada ülesandeid. Selles mängus on mõnusalt
liikumist ja parajalt planeerimist.

Aardejaht
50-200
2h
JAH
EI
EST, ENG
(RUS)

2-2,5h
JAH
JAH
EST, ENG
RUS

Korralduse tasu 10-le
inimesele 350€
Iga lisanduv inimene 20€
Grupid: 36-50 inimest 850€
51-70 inimest 1000€
71-100 inimest 1320€

*klassikaline maastikumäng
*võidab see, kel rohkem õnne
*eesti ja inglise keeles

Aardejaht on klassikaline seiklusmäng, milles on ka
meeskonnatöö ning tiimitunde arendamiseks mõeldud
harjutusi. Selles mängus tuleb teil vana kaardi ja
umbmääraste vihjete abil leida peidetud aare. Kuid teie
vastasvõistkonnad himustavad seda samuti ja mängu
võitmiseks peate olema nutikad. Mängu finaalis on kirstu
leidmine kiire ja üllatusterohke!

NoEasyDay
20-70

*hea valik piiratud ajaga tegevuseks
*orienteerumine+nuputamine
*eesti, vene, soome ja inglise keeles

Korralduse tasu gruppidele:
kuni 50 osalejat 1160€
51 - 70 osalejat 1290€
71 - 100 osalejat 1460€
101 - 130 osalejat 1640€
131 - 160 osalejat 1810€
161 - 200 osalejat 1950€

*parim valik meeskonnakoolitusele lisaks
*ehe meeskonnatreening
*eriti äge pimedal ajal!

See on tõelistest erioperatsioonidest innustust saanud
mäng, milles keskmes on meeskonnaliikmete omavaheline
kommunikatsioon. See on ka ehe meeskonnatreening,
mitte ainult lõbus ajaviide. Nagu igale erioperatsioonile
kohane rajame korraliku staabi, ajame püsti antennid ning
iga meeskonna staabi- ja rünnakrühmad saavad
raadiosaatjad ning GPS jälgimisseadmed.

Korralduse tasu gruppidele:
Ühe staabiga 16–35
inimesele 860€
Kahe kesktstaabiga 36–70
inimesele 1650€

Raharalli
Püha Elmo Tuled

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

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

Legendi järgi on kohalikule filmifestivalile saadetud filmid
kaduma läinud. Kuna teie firma on filmifestivali peasponsor,
siis püüate firma maine päästmiseks teha kõik, mis võimalik.
Nii tuleb teil kiires korras vähemalt mõned filmikatkendid või
-treilerid ise üles võtta, et rahval midagi vaadata oleks. See
mäng toob paari lõbusa tunni jooksul Su tiimikaaslastes välja
nende loomingulise ja humoorika külje ning võtab muige
suule veel hiljemgi.

Korralduse tasu gruppidele:
kuni 50 in 1290€
51-70 in 1460€
71-100 in 1640€
101-130 in 1840€
131 -160 in 2060€
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2015

Loodusmatkad ja bingo
Rahulikud loodusretked

Räätsadega rabamatk
8-80
1,5-3h
kevad, suvi,
sügis
osaliselt
EST, ENG
RUS, GER

Räätsamatk rabas
Matkame räätsadega raba peal ja tutvume sealse
unikaalse loodusega. Räätsad muudavad pehmel
turbapinnasel liikumise lihtsaks. Vaatame laukaid ja
älveid, õpime tundma rabataimi ning räägime
soolegende. Matka alguskoht asub väikese autosõidu
kaugusel.

Talvine räätsamatk
8-50
1,5-3h
talv
EI
EST, ENG
RUS, GER

*palju uut infot
*rahulik kulgemine

Korralduse tasu 10’le
inimesele 294€
Iga lisanduv inimene 18€
Grupid: 36-50 inimest 750€
51-70 inimest 840€
71-80 inimest 980€

*rohkelt loodusjuttu
*rahulik kulgemine

Talvisel matkal naudime vaikust ja lumiseid maastikke.
Räätsad teevad talvel liikumise lihtsamaks. See
ühtlustab erinevad füüsisega inimeste liikumistempot
ja kõik saavad matkast mõnu tunda. Põnevust lisavad
metsloomade jäljed, mida loodusfännidest giidid hästi
lugeda oskavad. Matk toimub väikese autosõidu
kaugusel.

Loodusbingo

Korralduse tasu 10’le
inimesele 294€
Iga lisanduv inimene 18€
Grupid: 36-50 inimest 750€
51-70 inimest 840€
71-80 inimest 980€

*mõnus lisa räätsamatkale
*saad uusi teadmisi

8-50
2-3h
JAH
EI

Loodusbingo on mäng, kus tähelepanelikult giidi
juttu kuulates saab kolleegidega loodusteadmiste
alal rinda pista. Sobib hästi räätsamatka juurde
mänguliseks lisategevuseks.

TASUTA, kui toimub koos
räätsamatkaga.
10-le inimesele on 294€
Iga lisanduv inimene 18€
Grupid: 36-50 inimest 750€

EST, ENG
RUS, GER

Tõukekelgumatkad
Tõukekelgumatk
8-20
1,5-3h
talv
JAH
EST, ENG
RUS, GER

Tõukelgumatkad on taasavastatud klassika.
Kasutame uusi moodsaid tõukekelke, millega saab
liikuda nii jääl, lisataldadega ka kinnisõidetud
metsateedel ja ka saaniradadel. Libiseb hästi ja
lõbus matkaviis!

*uskumatult äge!

Korralduse tasu 10’le
inimesele 294€
Iga lisanduv inimene 18€
Hinnad sisaldavad KM 20%
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Mängud ja atraktsioonid suurtele üritustele

Seiklusrogain
50-100
2h
JAH
EI

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

Seiklusrogain on tõeliselt sportlik ja haarav seiklusmäng
looduses. Kaarti ja kompassi kasutades tuleb koguda
võimalikult palju punkte. Kuid see pole mõni lihtsalt kiire
jooksumäng! Seiklusrogain = sport + strateegiat +
tiimitöö!

EST, ENG
RUS

DiskGolf
20- ...
1h rada
Suvi, kevad,
sügis
JAH

2015

Korralduse tasu gruppidele:
kuni 50 in 1160€
51 - 70 in 1290€
71 - 100 in 1460€
101 - 130 in 1640€
131 - 160 in 1810€
161 - 200 in 1950€

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

Suurepärane tegevus suvepäevadeks – kui golf kohtub
lendavate taldrikutega. Lendavad taldrikud tuleb
maastikule märgitud kaheksal rajal visata spetsiaalsetesse
korvidesse. Võidab see, kes teeb selleks vähima arvu
viskeid. Tõeliselt hasarti tekitav lihtne mäng!

EST, ENG
RUS

Korralduse tasu(2-8h) 472€

LUHTRE TURISMITALU I Telli tegevus koos muude teenustega 372 505 7043 info@luhtre.ee

