Toimintaa Haltiassa
TERVETULOA NAUTTIMAAN MUKAVASTA TOIMINNASTA.
TÄSSÄ ON MUUTAMIA ESIMERKKEJÄ REIPPAISTA OHJELMISTAMME.

MOOSE SPECIAL
Sopivan leppoisa kisa, mikä sopii
loistavasti pahankin kilpailuvietin
tyydyttämiseen ja tuottaa
yhteishengen kohoamista,
onnistumisen elämyksiä ja mukavaa
yhdessäoloa. Lajeihin voivat osallistua
kaikki terveet aikuiset, mutta haastetta
riittää vaativammallekin seikkailijalle.
Tässä ohjelmassa ei turhia odotteluja
tule. Toteutus kaikkina vuodenaikoina.

KUMILAUTTASEIKKAILU
Vesille venosen ja ihmisen mieli.
Käymme mukavalla melontareissulla
kauniilla Nuuksion Pitkäjärvellä
Kulkuvälineinä on turvalliset
kumilautat, joita ei saa kaatumaan ja
kun melojia on yhdessä lautassa 5-7
niin kulkeminen on leppoisaa ja
nautinnollista. Mukavaa ja turvallista
vesillä oloa.

Kesto n. 1-2 tuntia. 15 – 200 osallistujalle.

HALTIA EXTRA
Tässä on tiimikisa, missä upeat
Nuuksion maisemat ja toiminnallinen
tekeminen yhdistyvät. Luvassa on
puhallusputkiammuntaa, luontoa,
geokätköilyä, sekä metsägolfia.
Ohjelma toteutetaan Maahisenpolun
helppokulkuisia polkuja hyödyntäen,
eikä nopeudesta kisata. Niinpä tätä
ohjelmaa voi suositella hyvinkin
erikuntoisille seikkailijoille. Kesto noin

2,5 tuntia. 10 – 60 osallistujalle.

PATIKKAA JA KISAA
Mukavaa patikointia Nuuksion upeissa
metsissä. Matkan varrella joukkueet
pääsevät kisaamaan hauskoissa
yhteishenkeä vaativissa lajeissa sekä
luontotietoudessa. Mukavaa,
liikunnallista yhdessäoloa, mistä mieli
virkistyy.

NUUKSIO BY PATIKKA
Reipasta menoa tai mukavaa
rauhoittumista luonnon keskellä.
Oppaamme johdattavat teidät
Nuuksion kauneimmille paikoille ja
kertovat ihmeellisiä tarinoita
luonnosta.

ETSI JA HÄMMÄSTY
Geo-kätköily voi koukuttaa. Tiimit
etsivät GPS laitteita käyttäen
kätköjä, joilla on luontoaiheisia
kysymyksiä. Mukavaa yhdessä
liikkumista ja löytämisen iloa.

HALTIA RACE
Tässä sopiva kisa seikkailumielisille.
Luvassa on kumilauttasuunnistusta
kickbaikkausta, puhallusputkiammuntaa sekä mainioita yhteistyötä ja
huumoria vaativia tehtäviä. Niinpä
tätä ohjelmaa voi suositella hyvinkin
erikuntoisille seikkailijoille. Kesto noin

KOKOPÄIVÄ VIRKISTYSTÄ
Virkistyspäivän ohjelma, missä on
sopivasti liikuntaa ja yhdessä
tekemistä, haluamistanne osista
koottuna. Geokätköily, jousiammunta,
kickbaikkaus, melonta, patikointi, Chikung, suunnistuskurssi, sauvakävely,
ja vaikka mitä. Rakennetaan juuri
teille, vuodenaikaan sopiva
ohjelmakokonaisuus.

Kesto 2-4 tuntia. 10 – 150 osallistujalle.

Kesto 1,5 tuntia. 2 - 30 osallistujalle.

KIVIÄ JÄÄLLÄ
Alppicurling turnaus on
talviohjelmaa parhaimmillaan.
Ehkä maailman vanhin
jääurheilulaji suoraan Alpeilta.
Tässä lajissa tarvitaan taktista
silmää, herkkää heittokättä ja
vahvasti huumoria. Leppoisaa
toimintaa ihan kaikille.
Kesto noin 1,5 tuntia.
10 -24 seikkailijalle.
.

Kesto n. 1-3 tuntia, sopimuksen mukaan.
5 – 150 osallistujalle.

2,5 tuntia. 10 – 50 osallistujalle.

JETIN JÄLJILLÄ
Lumikenkäseikkailu Haltian lähimetsissä on talvista liikuntaa parhaimmillaan. Luvassa on onnistumisen iloa,
uusia yhteisiä kokemuksia ja kaunista
luontoa. Pimeän aikaan käytämme
otsalamppuja, joten myös iltaretkien
tunnelmasta voi nauttia.

Kesto noin 2 tuntia. 10 – 26 osallistujalle.

20 – 200 osallistujalle.

MITÄ MUUTA?
Ota yhteys alla olevaan numeroon
tai sähköpostiin ja kerro toiveesi.
Rakennamme juuri sinun
ryhmällesi sopivan ohjelman.
Katso lisää ohjelmavaihtoehtoja
osoitteesta www.moose.fi
PS. Tarvittaessa osallistujille on
saatavissa sadeviitat,
kumisaappaat, pilkkihaalarit,
talvijalkineet sekä pipot ja käsineet.

Kesto 1-2 tuntia.
2 – 50 osallistujalle.
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