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Liukulumikenkäilyretki Hannuksen Piilopirtin maastoon

Liukulumikenkäily on mukava aktiviteetti, jolle löytyy Hannuksen Piilopirtin maastosta
hyvät puitteet. Liukulumikenkäilysafari alkaa Piilopirtin pihalta ja kulkee
umpihangessa kauniin talvisen Tyrnävänjoen rantamaisemassa, josta se jatkuu
Tyrnävän lakeuksille. Retki voidaan toteuttaa perinteisilläkin lumikengillä ja toiveen
mukaan myös iltahämärässä, jolloin osallistujilla on käytettävissään otsalamput.

Hinnat (sis. alv. 10 %):
● Liukulumikengillä: 45 € / hlö
● Lumikengillä: 39 € / hlö

Hintaan sisältyy: Ammattiopastus, laadukkaat liukulumikengät/lumikengät, sauvat
ja otsalamput (tarvittaessa)
Kesto: 1-2 tuntia
Milloin: Talvikaudella lumitilanteen mukaan
Ryhmäkoko: Min. 6 hlöä

Fatbike-retki Hannuksen Piilopirtin maastoon

Fatbike on polkupyörä, jossa on ylisuuret renkaat. Niiden alhainen ilmanpaine
mahdollistaa ajamisen pehmeässä ja epävakaassa maastossa, kuten lumella,
hiekalla, suolla tai mudalla. Fatbike-pyöräily on mukava ohjelma yritysryhmille.
Lähdemme retkelle Hannuksen Piilopirtin pihalta ja aloitamme fatbike-retken
Tyrnävän lakeuksien maastoon.

Hinta: 45 € / hlö (sis. alv. 10 %)
Hintaan sisältyy: Ammattiopastus, laadukkaat ja aina huolletut fatbike-pyörät,

kypärät
Kesto: 1 – 2 tuntia
Milloin: Sulan maan aikana
Ryhmäkoko: Min. 6 hlöä



Yritysolympialaiset

Toteutamme Hannuksen piilopirtin pihapiirissä olympialaisia, joissa lajit eivät ole
kovin vakavia. Tämä aktiviteetti varmasti parantaa työporukan ryhmähenkeä ja
takaamme, että osallistujilla on hauskaa. Meiltä saapuu tarvittaessa paikan päälle
ammattitaitoiset oppaat sekä kaikki aktiviteeteissa tarvittavat välineet. Tämä
aktiviteetti sopii hyvin isommillekin ryhmille.

Hinta: 27 € / hlö (sis. alv. 24 %)
Hintaan sisältyy: Oppaat ja kaikki tarvittavat välineet
Kesto: 1,5 - 2 tuntia
Milloin: Ympäri vuoden
Ryhmäkoko: Min. 8 hlöä

Onkikilpailu

Kalastusoppaamme saapuu Hannuksen Piilopirtille mukanaan perinteiset onkivavat
koko ryhmälle. Kalastusopas kouluttaa onginnan niksit ja järjestää ryhmälle
onkikilpailun. Mahdollisia saaliskaloja ovat ainakin ahven, lahna, säyne ja särki.
Lopuksi järjestämme punnituksen, jonka jälkeen voittaja palkitaan!

Hinta: 27 € / hlö (sis. alv. 24 %)
Hintaan sisältyy: Kalastusopastus ja kaikki kalastuksessa tarvittavat välineet
Kesto: Noin 1 tunti
Milloin: Avovesikaudella
Ryhmäkoko: Min. 6 hlöä
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