Erähepun aktiviteetit Vuojoen Kartanolla 2022
Melontaretki Kaunissaareen
Melontaretki alkaa Verkkokarin venerannasta, josta melomme kohti Kaunissaarta.
Paikan päällä nautimme nokipannukahvit ja eväät, jonka jälkeen on mahdollisuus
tutustua saaren mielenkiintoiseen historiaan. Melontamatkan pituus on yhteensä n.
7km ja sitä on myös mahdollisuus pidentää.
Kesto: Kokonaiskesto on noin 3-4h
Hinta: 75€/hlö
Hintaan sisältyy: Kanootti tai kajakki, aukkopeite ja mela, melonnanohjaus koko retken
ajan, nokipannukahvi tai -tee ja retkieväs.
Valinnaiset palvelut: Auktorisoitu Kaunissaari opas, joka kertoo saaren historiasta
tarkemmin.
Rajoitukset: Henkilömäärä: min 5 hlö - max 15 hlö, isommille ryhmille sopimuksen
mukaan, erityisruokavalioista ilmoitettava etukäteen, retkeläisten huomioitava
säänmukainen varustus.
Kirkkoveneretki Kaunissaareen
Hinta: 700€/ryhmä min. 8hlö- max 14(28)hlö. Muuten kts. Melontaretki.
Kartanon ammuntakisat
Hyvää silmää ja vakaata kättä vaativassa kisassa selviää kuka on ryhmänne tarkin!
Aseina kivääri, hernepyssy, vastakaarijousi.
Voittaja tietysti palkitaan.
Kesto n. 2h
Hinta: 25€/hlö
Kartanon Pihakisat
Pihakisat sopivat erinomaisesti virkistys- tai kokouspäivän leikkisäksi ja
rentohenkiseksi ohjelmatuokioksi. Kisailu tapahtuu pienryhmissä ohjaajien
opastuksella. Huumorin lisäksi tehtävissä vaaditaan hitunen käden tarkkuutta
ja taitoa, hieman ongelman ratkaisukykyä ja tietysti yhteistyötä ryhmän kesken.
Tehtävät eivät sisällä fyysisesti vaativia tai vaarallisia osioita, vaan kisailun
tarkoituksena on ryhmien viihtyminen hauskojen tehtävien parissa.
Rastitehtäviä on n. 6-7 esim. tietovisa, golf, ongelmanratkaisu yms.
Voittaja joukkueelle luvassa palkinto.
Kesto n. 2-3 tuntia
Ryhmäkoko 10- 100hlö
Hinta: 35€/hlö
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Viehekalastusretki Rauman/ Eurajoen saaristoon
Hinta: 425€/vene.
Mahdollisuus useampaan veneeseen.
Hintaan sisältyy: vene, johon mahtuu max. 3-4hlö, kalastusluvat,
kalastusvälineet, pelastusliivit, retkieväät ja oppaan palvelut.
Fatbike- safari Vuojoen Kartanolla
Fatbike tai läskipyörä on oiva tapa luonnossa liikkumiseen. Läskipyörä kulkee
vaivattomasti haasteellisessakin maastossa ja täten laji sopii mainiosti kaikille
luonnosta ja liikunnasta nauttiville.
Retkelle osallistuminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta läskipyöräilystä. Retket
aloitetaan käsittelyharjoituksella, jonka jälkeen siirrymme maastoon.
Kesto n. 2-3h
Hinta: 80€/hlö (min.5hlö)
Hinta sisältää pyörän, sekä kypärän. Asiakkaalla on hyvä olla mukana hanskat ja
tukevat kengät, sekä säänmukainen ulkoiluvarustus.
Kylpytynnyri
Peräkärryn päällä oleva siirrettävä kylpytynnyri, johon mahtuu kerralla
kylpemään max. 8hlö.
Hinta: 300€
Hinta sisältää: kuljetukset, kertalämmityksen, pesun ja desinfioinnin.

Hinnat sisältävät alv. 24%.
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