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VÄLINEVUOKRAUSHINNASTO

PALVELU 2 H 1 PV
LISÄ- 
PÄIVÄ

Fatbike/läskipyörä
(sis. pyöräilykypärän)

25 € 50 € 20 €

Lasten MTB
(sis. pyöräilykypärän)

15 € 25 € 10 €

Sähköfatbike
(sis. pyöräilykypärän)

50 € 120 € 75 €/4 h

Kickbike 20 € 40 € 15 €

Kävelysauvat 5 €

Frisbeegolf-kiekot, 3 kpl 5 €

Vapaan rullahiihtosetti
(sis. kypärä)

25 € 35 € 15 €

Lumikengät (sis. sauvat) 20 € 35 € 10 €

Liukulumikengät (sis. sauvat) 30 € 45 € 15 €

Maastohiihtosetti 25 € 35 € 15 €

Jääkolkkakivi/-kivet 15 €/kivi

Erikseen vuokrattuna:
Hiihtosukset 15 € 20 € 7 €

Hiihtosauvat 5 € 7 € 5 €

Hiihtomonot 15 € 20 € 10 €

(sis. opastuksen pelin sääntöihin sekä maalikiekon)  
Pelissä yksi henkilö pelaa yhdellä kivellä.
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Kesto: 1 tunti, 2 tuntia tai 3 tuntia
Ryhmäkoko: Minimi 6 henkilöä
Saatavuus: Ympäri vuoden
Varusteet: Säänmukainen vaatetus 
Opastuskielet: Suomi tai englanti
Soveltuvuus: Normaalikuntoisille

HINTA // KESTO 1 h 2 h 3 h

6–10 hlö: 35 €/hlö 45 €/hlö 55 €/hlö
11–20 hlö: 28 €/hlö 38 €/hlö 48 €/hlö
Lisätunnit: +5 €/hlö
Sähköfatbike: + 15 €/hlö + 15 €/hlö + 15 €/hlö

Hintaan sisältyy: Oppaan palvelut sekä pyörien ja kypärien vuokra

Lisäpalvelut: Kahvitukset ja ruokailut

Kontiolahden ampumahiihtostadionin ympäristö Pohjois-Karjalassa, hienoissa Höytiäisen ran-
tamaisemissa on erinomainen paikka lähteä suosituille fatbike-retkille.  

Ohjatulla fatbike-retkellä kierrämme ohjaajan kanssa ryhmälle sopivan reitin kehutuilla Kon-
tionpolkujen poluilla. Ajovauhti ja reitti räätälöidään ryhmän toiveiden mukaan, joten pyöräily 
sopii myös ensimmäistä kertaa maastopyörää tai fatbikea kokeileville.  

Pyöriä saatavilla kolmessa eri runkokoossa: 17”, 19” ja 21”. Tarvittaessa saat meiltä myös ky-
pärän.

Mahdollisuus myös sähköavusteisen fatbiken vuokraukseen.

FATBIKE-RETKET: 1, 2, TAI 3 H

Peruutusehdot: 
Peruutus 7 vrk–5 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 50% sovitusta hinnasta. 
Peruutus 4 vrk–1 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 100% sovitusta hinnasta. 
Laskutusperusteena 4 päivää ennen tilaisuuden alkua vahvistettu henkilömäärä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Lumikenkäily on yhdessäoloa ja liikkumista talvisessa metsässä. Matkan varrella 
käymme läpi lumikenkäilyyn liittyvät tekniikat ja haastamme itseämme parilla mäki-
nousulla. Sinun tarvitsee vain osata kävellä, niin olet valmis lumikenkäretkellemme. 

Kesto: 1 tunti, 2 tuntia tai 3 tuntia
Ryhmäkoko: Minimi 6 henkilöä
Saatavuus: Lumiseen aikaan
Varusteet: Säänmukainen vaatetus 
Opastuskielet: Suomi tai englanti
Soveltuvuus: Normaalikuntoisille

HINTA // KESTO 1 h 2 h 3 h

6–10 hlö: 35 €/hlö 45 €/hlö 55 €/hlö
11–20 hlö: 28 €/hlö 38 €/hlö 48 €/hlö
Lisätunnit: +5 €/hlö

Hintaan sisältyy: Oppaan palvelut, lumikenkien ja sauvojen vuokra  

Lisäpalvelut: Kahvitukset ja ruokailut
Muuta: Huomioimme tilauksessa ilmoittamanne allergiat sekä 

ruokavaliot

LUMIKENKÄRETKET: 1, 2 TAI 3 H

Peruutusehdot: 
Peruutus 7 vrk–5 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 50% sovitusta hinnasta. 
Peruutus 4 vrk–1 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 100% sovitusta hinnasta. 
Laskutusperusteena 4 päivää ennen tilaisuuden alkua vahvistettu henkilömäärä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Kesto: 4 tuntia
Ryhmäkoko: Minimi 6 henkilöä
Saatavuus: Lumiseen aikaan
Varusteet: Säänmukainen vaatetus 
Opastuskielet: Suomi tai englanti
Soveltuvuus: Normaalikuntoisille

HINTA: 
6–10 henkilöä: 70 € / henkilö
11–20 henkilöä: 65 € / henkilö
yli 20 henkilöä: 58 € / henkilö

Hintaan sisältyy: Oppaan palvelut, leipäset, nuotiomakkara, kahvi/tee, 
lumikenkien ja sauvojen vuokra

Lisäpalvelut: Kuljetus lumikenkäilyn lähtöpisteeseen
Muuta: Huomioimme tilauksessa ilmoittamanne allergiat sekä 

ruokavaliot

Miljoonia vuosia sitten kallioperään revennyt Kolvananuuron huikea rotkolaakso vie lumiken-
käilijän toiseen maailmaan. Nautimme talven hiljaisuudesta, ihmeellisestä luonnosta ja lumi-
kenkäilyn ilosta. Matkalla nautimme retkieväät nuotiolla.

Kolvananuuro sijaitsee Kontiolahden kirkonkylän keskustasta noin 15 km koilliseen. Huomioit-
han, että ryhmä tarvitsee kuljetuksen lumikenkäilyn lähtöpisteeseen. Jos ryhmä ei tule omalla 
kuljetuksella, kuljetus on tilattavissa myös Kontiolahti Outdoorin kautta.

LUMIKENKÄRETKI Kolvananuurolla

Peruutusehdot: 
Peruutus 7 vrk–5 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 50% sovitusta hinnasta. 
Peruutus 4 vrk–1 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 100% sovitusta hinnasta. 
Laskutusperusteena 4 päivää ennen tilaisuuden alkua vahvistettu henkilömäärä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Lähde hiihtoretkelle metsään liukulumikengillä! Helppokäyttöiset liukulumikengät 
yhdistävät lumikenkien ja metsäsuksien parhaat ominaisuudet. Nauti luonnon rau-
hasta ja maisemista rauhallisella hiihtoretkellä. Retken aikana opas kertoo liukulumi-
kenkien käytöstä ja tekniikasta.

Kesto: 1 tunti, 2 tuntia tai 3 tuntia
Ryhmäkoko: Minimi 2 henkilöä
Saatavuus: Lumiseen aikaan
Varusteet: Säänmukainen vaatetus ja mielellään pitkävartiset  

ulkoilukengät

Opastuskielet: Suomi tai englanti
Soveltuvuus: Normaalikuntoisille

HINTA // KESTO 1 h 2 h 3 h

2–10 henkilöä: 40 €/hlö 50 €/hlö 60 €/hlö
Lisätunnit: +5 €/hlö

Hintaan sisältyy: Oppaan palvelut, liukulumikenkien ja sauvojen vuokra  

Lisäpalvelut: Kahvitukset ja ruokailut
Muuta: Huomioimme tilauksessa ilmoittamanne allergiat sekä 

ruokavaliot

LIUKULUMIKENKÄRETKET: 1, 2 TAI 3 H

Peruutusehdot: 
Peruutus 7 vrk–5 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 50% sovitusta hinnasta. 
Peruutus 4 vrk–1 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 100% sovitusta hinnasta. 
Laskutusperusteena 4 päivää ennen tilaisuuden alkua vahvistettu henkilömäärä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Kesto: 4 tuntia
Ryhmäkoko: Minimi 2 henkilöä
Saatavuus: Lumiseen aikaan
Varusteet: Säänmukainen vaatetus 
Opastuskielet: Suomi tai englanti
Soveltuvuus: Normaalikuntoisille

HINTA: 
2–10 hlö: 75 € / henkilö

Hintaan sisältyy: Oppaan palvelut, leipäset, nuotiomakkara, kahvi/tee, 
liukulumikenkien ja sauvojen vuokra

Lisäpalvelut: Kuljetus liukulumikenkäilyn lähtöpisteeseen
Muuta: Huomioimme tilauksessa ilmoittamanne allergiat sekä 

ruokavaliot

@KONTIOLAHTIOUTDOOR

#TERVETULOAULKOPUOLELLE

#BEANOUTSIDER

Miljoonia vuosia sitten kallioperään revennyt Kolvananuuron huikea rotkolaakso vie lumiken-
käilijän toiseen maailmaan. Nautimme talven hiljaisuudesta, ihmeellisestä luonnosta ja lumi-
kenkäilyn ilosta. Matkalla nautimme retkieväät nuotiolla.

Kolvananuuro sijaitsee Kontiolahden kirkonkylän keskustasta noin 15 km koilliseen. Huomioi-
than, että ryhmä tarvitsee kuljetuksen liukulumikenkäilyn lähtöpisteeseen. Jos ryhmä ei tule 
omalla kuljetuksella, kuljetus on tilattavissa myös Kontiolahti Outdoorin kautta.

LIUKULUMIKENKÄRETKI Kolvananuurolla

Peruutusehdot: 
Peruutus 7 vrk–5 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 50% sovitusta hinnasta. 
Peruutus 4 vrk–1 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 100% sovitusta hinnasta. 
Laskutusperusteena 4 päivää ennen tilaisuuden alkua vahvistettu henkilömäärä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Kesto: 2 päivää. Arvioitu 1. pv kesto: 7 h. Arvioitu 2. pv kesto: 6 h
Ryhmäkoko: Minimi 6 henkilöä
Saatavuus: Lumiseen aikaan
Varusteet: Oma säänmukainen vaatetus sekä pitkävartiset ulkoilukengät 

vaelluksen aikana. Tauoille oma leirivaatetus sekä taukotakki. 
Tarkemman listauksen suositeltavista varusteista sekä muut 
tiedot lähetämme ilmoittautumisen yhteydessä. Leirivarustei-
den kuljetus yöpymiskohteeseen kuuluu palvelun hintaan.

Opastuskielet: Suomi tai englanti
Soveltuvuus: Normaali- ja hyväkuntoisille

HINTA: Alkaen 450 €/henkilö

Hintaan sisältyy: • Kuljetukset molempina päivinä
• Kahden oppaan palvelut
• Ensimmäisen päivän lounas (Hautajärven laavu)
• Ensimmäisen päivän illallinen (Kiviniemen luontotila) 
• Iltasauna (Kiviniemen luontotila) 
• Toisen päivän aamupala (Kiviniemen luontotila)
• Kylpyläkäynti (Koli Relax Spa) 
• Alkupalasta, pääruoasta sekä jälkiruoasta koostuva 

ruokailu (Break Sokos Hotel Koli)

Liukulumikenkäilyssä yhdistyvät hiihdosta ja kävelystä tutut liikkeet. Tällä yön yli -retkellä ko-
emme luonnon kauneutta, etenemisen ihanuutta sekä poikkeuksellisen luontokohteen, upe-
an Kolvananuuron rotkolaakson talviset kasvot. Nautimme laavulounaan nuotion lämmössä. 
Majoitumme Kiviniemen luontotilan Herajärven retkeilykeskuksessa ja huuhdomme päivän 
rasitukset pihasaunan löylyissä. Ravitsevan illallisen jälkeen on aika käydä levolle Kiviniemen 
luontotilan aitoissa.

Toisena päivänä suuntaamme katseemme kohti Kolin kansallismaisemaa. Ensin liikumme kor-
keiden vaarojen ympäröimällä Herajärvellä. Huipennukseksi nousemme eteläisen Suomen 
korkeimmalle vaaralle Ukko-Kolille. Ukko-Kolin huipulta on vain 300 metriä Koli Relax Spa -mai-
semakylpylän lämpöön. Rentouttavan kylpyläkäynnin jälkeen meitä kutsuu Grill it! -maisema-
ravintolan illallinen. Tervetuloa kokemaan Super-elämys kanssamme!

SUPER-ELÄMYS: liukulumikenkäretki 1 yö ja 2 pv

Peruutusehdot: 
Peruutus 7 vrk–5 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 50% sovitusta hinnasta. 
Peruutus 4 vrk–1 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 100% sovitusta hinnasta. 
Laskutusperusteena 4 päivää ennen tilaisuuden alkua vahvistettu henkilömäärä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Kesto: 2 tuntia riippuen ryhmän koosta
Ryhmäkoko: Minimi 6 henkilöä
Saatavuus: Ympäri vuoden (järjestettävissä sisällä tai ulkona)
Varusteet: Säänmukainen vaatetus
Opastuskielet: Suomi tai englanti
Soveltuvuus: Normaalikuntoisille

HINTA: 
6–10 henkilöä: 28 € / henkilö
11–20 henkilöä: 26 € / henkilö
Yli 20 henkilöä: 22 € / henkilö

Hintaan sisältyy: Oppaan palvelut

Lisäpalvelut: Kahvitukset, ruokailut ja palkinnot

Oletko Sinä ryhmänne Wilhelm Tell? Jousiammunta on vanha laji, johon pääset nyt 
tutustumaan ohjaajan opastuksella. Ryhmä opastetaan ensin jousipyssyn saloihin, 
minkä jälkeen voitte valita jäykkyydeltään sopivan jousipyssyn omaan käyttöön. En-
sin on vuorossa harjoituskierros, jonka jälkeen alkavat itse kilpailut!

Jousiammunnassa käytetään jousta ja nuolia sekä valinnaisesti lisälaitteita, kuten 
laukaisulaitetta. Kun ampuja jännittää jousen, hän varastoi jänteen avulla käsivar-
siensa ja selkälihastensa energiaa jousipyssyn joustaviin kaaren rakenteisiin. Ne 
puolestaan siirtävät liike-energian jänteen avulla nuoleen, joka voi laukaistaessa läh-
teä jopa yli 90 metrin sekuntinopeudella. Onkohan osuma sitten tuuria vai taitoa?

JOUSIAMMUNTA

Peruutusehdot: 
Peruutus 7 vrk–5 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 50% sovitusta hinnasta. 
Peruutus 4 vrk–1 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 100% sovitusta hinnasta. 
Laskutusperusteena 4 päivää ennen tilaisuuden alkua vahvistettu henkilömäärä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Kesto: 2 tuntia riippuen ryhmän koosta
Ryhmäkoko: Minimi 6 henkilöä
Saatavuus: Ympäri vuoden
Varusteet: Säänmukainen vaatetus
Opastuskielet: Suomi tai englanti
Soveltuvuus: Normaalikuntoisille

HINTA: 
6–10 henkilöä: 28 € / henkilö
11–20 henkilöä: 26 € / henkilö
Yli 20 henkilöä: 22 € / henkilö

Hintaan sisältyy: Oppaan palvelut

Lisäpalvelut: Kahvitukset, ruokailut ja palkinnot

Korikiipeilijä näkee kauemmas! Korikiipeily on hauska elämys, jossa tarvitaan 
tasapainoa ja rauhallisuutta. Kiipeilijä pinoaa koreja päällekkäin, kiipeää pinoa-
miensa korien päälle ja etenee näin yhä korkeammalle. Tavoitteena on rakentaa 
mahdollisimman korkea torni. Korikiipeily ei vaadi niinkään fyysistä voimaa, mut-
ta hieman uskallusta ja ennen kaikkea tiimityöskentelyä!

KORIKIIPEILY

Peruutusehdot: 
Peruutus 7 vrk–5 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 50% sovitusta hinnasta. 
Peruutus 4 vrk–1 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 100% sovitusta hinnasta. 
Laskutusperusteena 4 päivää ennen tilaisuuden alkua vahvistettu henkilömäärä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Kesto: 2 tuntia
Ryhmäkoko: minimi 6 henkilöä
Saatavuus: huhtikuu–lokakuu
Varusteet: säänmukainen vaatetus
Opastuskielet: suomi tai englanti
Soveltuvuus: normaalikuntoisille

HINTA: 
6–15 henkilöä: 30 € / henkilö
16–25 henkilöä: 28 € / henkilö

Hintaan sisältyy: oppaan palvelut

Lisäpalvelut: kahvitukset ja ruokailut

Alaköysirata on lähellä maata, puiden väliin noin 50 cm korkeuteen rakennettu 
köysirata. Rata koostuu 11 eri tehtävästä, jotka ryhmä ratkaisee itse suunnit-
telemalla, kokeilemalla ja toinen toistaan auttamalla. Puiden välissä on vaijeri, 
jota pitkin osallistujat kulkevat. Puissa on myös apuköysi sekä muita erilaisia 
välineitä, joita osallistujat voivat käyttää. Suorittaminen vaatii ryhmältä yhteis-
työtä, toistensa kannustamista ja tukemista sekä hippusellisen myös yksilöllistä 
rohkeutta ja kokeilunhalua. 

Opas esittelee radan ja turvallisuusohjeet, minkä jälkeen ryhmä voi alkaa miettiä 
ensimmäisen tehtävän suorittamista. Kun ryhmä on valmis, niin seikkailu op-
paan johdolla voi alkaa.

ALAKÖYSIRATA: ILOA JA ONNISTUMISIA YHDESSÄ

Peruutusehdot: 
Peruutus 7 vrk–5 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 50% sovitusta hinnasta. 
Peruutus 4 vrk–1 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 100% sovitusta hinnasta. 
Laskutusperusteena 4 päivää ennen tilaisuuden alkua vahvistettu henkilömäärä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Napakympintie 24 (PL 23)

81101 KONTIOLAHTI

y-tunnus 1876142-2

Leppoisa liikuntalaji, jossa aloituskynnys on matala; kaikki osaavat heittää  
kiekkoja riittävän hyvin nauttiakseen lajista. Ja taitojahan voi hioa vaikka  
ammattilaiseksi asti. Ohjaajamme antaa vinkit onnistuneisiin heittoihin.

FRISBEEGOLF

Kesto: 1 tunti, 2 tuntia
Ryhmäkoko: Minimi 6 henkilöä
Saatavuus: Kesäkaudella
Varusteet: Säänmukainen vaatetus
Opastuskielet: Suomi tai englanti
Soveltuvuus: Normaalikuntoisille

HINTA // KESTO 1 h 2 h

6–10 henkilöä: 20 €/hlö 30 €/hlö
11–20 henkilöä: 18 €/hlö 28 €/hlö
Yli 20 henkilöä: 16 €/hlö 26 €/hlö

Hintaan sisältyy: Oppaan palvelut ja frisbeegolfkiekot

Lisäpalvelut: Kahvitukset, ruokailut ja palkinnot

Peruutusehdot: 
Peruutus 7 vrk–5 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 50% sovitusta hinnasta. 
Peruutus 4 vrk–1 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 100% sovitusta hinnasta. 
Laskutusperusteena 4 päivää ennen tilaisuuden alkua vahvistettu henkilömäärä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

KONTIOLAHTI OUTDOOR

WWW.KONTIOLAHTIOUTDOOR.COM

Napakympintie 24 (PL 23)

81101 KONTIOLAHTI

y-tunnus 1876142-2

+358 50 375 6733 

myynti@kontiolahtibiathlon.com

@KONTIOLAHTIOUTDOOR

#TERVETULOAULKOPUOLELLE

#BEANOUTSIDER
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Retkellä pääset tutustumaan melontaan turvallisesti oppaan kanssa. Retkellä 
tutustutaan melontatekniikkaan, melontakalustoon, pakkaamiseen sekä turval-
lisuuteen melontaretkillä. Retki on tarkoitettu niille, joilla on vähän tai ei yhtään 
melontakokemusta. Kaikki oppaamme ovat EA-koulutettuja melontaohjaajia tai 
-oppaita.

MELONTARETKI

Kesto: 1 tunti, 2 tuntia, 3 tuntia
Ryhmäkoko: Minimi 2 henkilöä
Saatavuus: Kesäkaudella
Varusteet: Säänmukainen vaatetus
Opastuskielet: Suomi tai englanti
Soveltuvuus: Normaalikuntoisille

HINTA // KESTO 1 h 2 h 3 h

2–10 henkilöä: 35 €/hlö 45 €/hlö 55 €/hlö
11–20 henkilöä: 28 €/hlö 38 €/hlö 48 €/hlö
Lisätunnit: +5 €/hlö

Hintaan sisältyy: Oppaan palvelut ja kanootti/kajakki, mela, pelastusliivi

Lisäpalvelut: Kahvitukset ja ruokailut

Peruutusehdot: 
Peruutus 7 vrk–5 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 50% sovitusta hinnasta. 
Peruutus 4 vrk–1 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 100% sovitusta hinnasta. 
Laskutusperusteena 4 päivää ennen tilaisuuden alkua vahvistettu henkilömäärä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

KONTIOLAHTI OUTDOOR

WWW.KONTIOLAHTIOUTDOOR.COM

Napakympintie 24 (PL 23)

81101 KONTIOLAHTI

y-tunnus 1876142-2

+358 50 375 6733 

myynti@kontiolahtibiathlon.com

@KONTIOLAHTIOUTDOOR

#TERVETULOAULKOPUOLELLE

#BEANOUTSIDER
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Kesto: 1–2 tuntia riippuen ryhmän koosta
Ryhmäkoko: Minimi 6 henkilöä
Saatavuus: Ympäri vuoden
Varusteet: Normaali sisävaatetus
Opastuskielet: Suomi tai englanti
Soveltuvuus: Normaalikuntoisille

HINTA: 
6–10 henkilöä: 30 € / henkilö
11–20 henkilöä: 27 € / henkilö
Yli 20 henkilöä: 25 € / henkilö

Hintaan sisältyy: Oppaan palvelut ja ekoaseen käytön

Lisäpalvelut: Kahvitukset, ruokailut ja palkinnot

Napakympintie 24 (PL 23)

81101 KONTIOLAHTI

y-tunnus 1876142-2

Ekoaseammunta on helpoin tapa hakea tuntumaa ampumiseen. Se on luoditonta, melutonta, 
ehdottoman turvallista ja nimensä mukaisesti se huomioi ympäristön. 

Ampuja näkee erilliseltä näytöltä tähtäys-, osuma- ja tulostiedot, mikä helpottaa oppimista ja 
tekee ampumisesta hauskempaa.  

Kontiolahti Outdoorin ekoaseampumarata palvelee sisätiloissa ampumahiihtostadionilla. Inf-
rapunavaloon ja kameraan perustuvan optisen ampumajärjestelmän (ekoaseet ja taulut) voi 
kuljettaa ja pystyttää joustavasti muuallekin. Näin ekoaseammuntaa voi harjoitella myös asiak-
kaan omissa tiloissa.

EKOASEAMMUNTA 

Peruutusehdot: 
Peruutus 7 vrk–5 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 50% sovitusta hinnasta. 
Peruutus 4 vrk–1 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 100% sovitusta hinnasta. 
Laskutusperusteena 4 päivää ennen tilaisuuden alkua vahvistettu henkilömäärä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

KONTIOLAHTI OUTDOOR

WWW.KONTIOLAHTIOUTDOOR.COM

Napakympintie 24 (PL 23)

81101 KONTIOLAHTI

y-tunnus 1876142-2

+358 50 375 6733 

myynti@kontiolahtibiathlon.com

@KONTIOLAHTIOUTDOOR

#TERVETULOAULKOPUOLELLE

#BEANOUTSIDER
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Kesto: 1–2 tuntia riippuen ryhmän koosta
Ryhmäkoko: Minimi 6 henkilöä
Saatavuus: Ympäri vuoden
Varusteet: Sään mukainen vaatetus
Opastuskielet: Suomi tai englanti
Soveltuvuus: Normaalikuntoisille

HINTA: 
6–10 henkilöä: 45 € / henkilö
11–20 henkilöä: 42 € / henkilö
Yli 20 henkilöä: 40 € / henkilö

Hintaan sisältyy: Oppaan palvelut, pienoiskiväärin käyttö ja  
30 kpl panoksia (kuusi lipasta)

Lisäpalvelut: Kahvitukset, ruokailut ja palkinnot

@KONTIOLAHTIOUTDOOR

#TERVETULOAULKOPUOLELLE

#BEANOUTSIDER

Ammunnan perusteiden opettelu oikeisiin ampumahiihtotauluihin pienoiskiväärillä. Turva-
ohjeiden jälkeen perusteiden opettelu ja harjoittelu kokeneiden ohjaajien johdolla. 

Ohjelma sisältää 30 patruunaa eli kuusi lippaallista per henkilö. Lopuksi leikkimielinen kil-
pailu. Tapahtumaan voidaan lisätä kevyt liikuntaosuus, jolloin ammunta muuttuu haasteel-
lisemmaksi! 

AMPUMAHIIHTO TUTUKSI 

Peruutusehdot: 
Peruutus 7 vrk–5 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 50% sovitusta hinnasta. 
Peruutus 4 vrk–1 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 100% sovitusta hinnasta. 
Laskutusperusteena 4 päivää ennen tilaisuuden alkua vahvistettu henkilömäärä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

KONTIOLAHTI OUTDOOR

WWW.KONTIOLAHTIOUTDOOR.COM

Napakympintie 24 (PL 23)

81101 KONTIOLAHTI

y-tunnus 1876142-2

+358 50 375 6733 

myynti@kontiolahtibiathlon.com

@KONTIOLAHTIOUTDOOR

#TERVETULOAULKOPUOLELLE

#BEANOUTSIDER
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Kesto: Noin 1,5 tuntia riippuen ryhmän koosta
Ryhmäkoko: Minimi 6 henkilöä
Saatavuus: Lokakuun puolivälistä maaliskuuhun
Varusteet: Säänmukainen vaatetus ja omat hiihtovälineet
Opastuskielet: Suomi tai englanti
Soveltuvuus: Normaalikuntoisille

HINTA: 
6–10 henkilöä: 40 € / henkilö
11–20 henkilöä: 37 € / henkilö
Yli 20 henkilöä: 25 € / henkilö

Hintaan sisältyy: Valmentajan palvelut

Lisäpalvelut: Suksivuokraus, kahvitukset, ruokailut ja palkinnot 
Muuta: Huomioimme tilauksessa ilmoittamanne allergiat sekä 

ruokavaliot

Perinteisen hiihdon tekniikkakoulu sopii kaikille hiihtotaitoisille, jotka haluavat 
kerrata hiihdon tekniikoita ja oppia uusia taitoja. Hiihtokoulun aikana käymme 
läpi perinteisen hiihtotavan tekniikoita ryhmäkohtaisesti. Hiihtotekniikkaa kehit-
tämällä saat enemmän irti hiihtoretkistäsi! Tämä ohjelma ei sovi täysin aloitteli-
joille.

PERINTEISEN HIIHDON TEKNIIKKAKOULU 

Peruutusehdot: 
Peruutus 7 vrk–5 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 50% sovitusta hinnasta. 
Peruutus 4 vrk–1 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 100% sovitusta hinnasta. 
Laskutusperusteena 4 päivää ennen tilaisuuden alkua vahvistettu henkilömäärä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

KONTIOLAHTI OUTDOOR

WWW.KONTIOLAHTIOUTDOOR.COM

Napakympintie 24 (PL 23)

81101 KONTIOLAHTI

y-tunnus 1876142-2

+358 50 375 6733 

myynti@kontiolahtibiathlon.com

@KONTIOLAHTIOUTDOOR

#TERVETULOAULKOPUOLELLE

#BEANOUTSIDER
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Kesto: Noin 1,5 tuntia riippuen ryhmän koosta
Ryhmäkoko: Minimi 6 henkilöä
Saatavuus: Lokakuun puolivälistä maaliskuuhun
Varusteet: Säänmukainen vaatetus ja omat hiihtovälineet
Opastuskielet: Suomi tai englanti
Soveltuvuus: Normaalikuntoisille

HINTA: 
6–10 henkilöä: 40 € / henkilö
11–20 henkilöä: 37 € / henkilö
Yli 20 henkilöä: 25 € / henkilö

Hintaan sisältyy: Valmentajan palvelut

Lisäpalvelut: Suksivuokraus, kahvitukset, ruokailut ja palkinnot 
Muuta: Huomioimme tilauksessa ilmoittamanne allergiat sekä 

ruokavaliot

Vapaan hiihdon tekniikkakoulu sopii kaikille hiihtotaitoisille, jotka haluavat ker-
rata hiihdon tekniikoita ja oppia uusia taitoja. Hiihtokoulun aikana käymme läpi 
vapaan hiihtotavan tekniikoita ryhmäkohtaisesti. Hiihtotekniikkaa kehittämällä 
saat enemmän irti hiihtoretkistäsi! Tämä ohjelma ei sovi täysin aloittelijoille.

VAPAAN HIIHDON TEKNIIKKAKOULU 

Peruutusehdot: 
Peruutus 7 vrk–5 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 50% sovitusta hinnasta. 
Peruutus 4 vrk–1 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 100% sovitusta hinnasta. 
Laskutusperusteena 4 päivää ennen tilaisuuden alkua vahvistettu henkilömäärä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

KONTIOLAHTI OUTDOOR

WWW.KONTIOLAHTIOUTDOOR.COM

Napakympintie 24 (PL 23)

81101 KONTIOLAHTI

y-tunnus 1876142-2

+358 50 375 6733 

myynti@kontiolahtibiathlon.com

@KONTIOLAHTIOUTDOOR

#TERVETULOAULKOPUOLELLE

#BEANOUTSIDER
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Kesto: 1 tunti
Ryhmäkoko: Minimi 6 henkilöä
Saatavuus: Ympäri vuoden
Varusteet: Säänmukainen vaatetus 
Opastuskielet: Suomi tai englanti
Soveltuvuus: Normaalikuntoisille

HINTA: 
6–10 henkilöä: 25 € / henkilö
11–20 henkilöä: 23 € / henkilö
yli 20 henkilöä: 21 € / henkilö

Hintaan sisältyy: Oppaan palvelut

Lisäpalvelut: Kahvitukset ja ruokailut
Muuta: Huomioimme tilauksessa ilmoittamanne allergiat sekä 

ruokavaliot

Nyt jumpataan nimenomaan metsässä! Sinun ei tarvitse olla akrobaatti tai voimaili-
ja, sillä liikkeissä käytetään painona omaa kehoa. Ohjelma sopii hyvin osaksi kokous- 
tai virkistyspäivää.

METSÄJUMPPA

Peruutusehdot: 
Peruutus 7 vrk–5 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 50% sovitusta hinnasta. 
Peruutus 4 vrk–1 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 100% sovitusta hinnasta. 
Laskutusperusteena 4 päivää ennen tilaisuuden alkua vahvistettu henkilömäärä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

KONTIOLAHTI OUTDOOR

WWW.KONTIOLAHTIOUTDOOR.COM

Napakympintie 24 (PL 23)

81101 KONTIOLAHTI

y-tunnus 1876142-2

+358 50 375 6733 

myynti@kontiolahtibiathlon.com

@KONTIOLAHTIOUTDOOR

#TERVETULOAULKOPUOLELLE

#BEANOUTSIDER
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Kesto: 1–2 tuntia riippuen ryhmän koosta
Ryhmäkoko: Minimi 6 henkilöä
Saatavuus: Ympäri vuoden
Varusteet: Säänmukainen vaatetus 
Opastuskielet: Suomi tai englanti
Soveltuvuus: Normaalikuntoisille

HINTA: 
6–10 henkilöä: 35 € / henkilö
11–20 henkilöä: 30 € / henkilö
yli 20 henkilöä: 27 € / henkilö

Hintaan sisältyy: Oppaan palvelut

Lisäpalvelut: Kahvitukset, ruokailut ja palkinnot 
Muuta: Huomioimme tilauksessa ilmoittamanne allergiat sekä 

ruokavaliot

@KONTIOLAHTIOUTDOOR

#TERVETULOAULKOPUOLELLE

#BEANOUTSIDER

Napakymppikisailu on leikkimielinen, hauska ja yllättävien lajien kisailu. Pienissä ryh-
missä tehtävään kisailuun ei ole mahdollista treenata - siitä ei nimittäin ole tällä ker-
taa mitään hyötyä! Napakymppisuorituksia on mahdollista saada rennolla mielellä 
ja hyvällä yhteishengellä! 

NAPAKYMPPIKISAILUT

Peruutusehdot: 
Peruutus 7 vrk–5 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 50% sovitusta hinnasta. 
Peruutus 4 vrk–1 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 100% sovitusta hinnasta. 
Laskutusperusteena 4 päivää ennen tilaisuuden alkua vahvistettu henkilömäärä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

KONTIOLAHTI OUTDOOR

WWW.KONTIOLAHTIOUTDOOR.COM

Napakympintie 24 (PL 23)

81101 KONTIOLAHTI

y-tunnus 1876142-2

+358 50 375 6733 

myynti@kontiolahtibiathlon.com

@KONTIOLAHTIOUTDOOR

#TERVETULOAULKOPUOLELLE

#BEANOUTSIDER
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Kesto: 1 tunti
Ryhmäkoko: Minimi 6 henkilöä
Saatavuus: Ympäri vuoden
Varusteet: Säänmukainen vaatetus 
Opastuskielet: Suomi tai englanti
Soveltuvuus: Normaalikuntoisille

HINTA: 
6–10 henkilöä: 35 € / henkilö
11–20 henkilöä: 32 € / henkilö
yli 20 henkilöä: 30 € / henkilö
Lisätunnit: +5 € / henkilö

Hintaan sisältyy: Oppaan palvelut

Lisäpalvelut: Kahvitukset ja ruokailut 
Muuta: Huomioimme tilauksessa ilmoittamanne allergiat sekä 

ruokavaliot

Tässä ohjelmassa tarvitaan päätä, käsiä ja tunnetta. Ohjelma muodostuu erilaisista 
ongelmanratkaisutehtävistä, jotka tehdään yhdessä ryhmän jäsenten kesken. 

Uudet olosuhteet luovat seikkailun ja elämyksellisyyden, ja jokainen ryhmän jäsen 
on tärkeä onnistumisen kannalta, sillä tehän olette TEAM! 

ELÄMYSPEDAGOGINEN TEAMWORK

Peruutusehdot: 
Peruutus 7 vrk–5 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 50% sovitusta hinnasta. 
Peruutus 4 vrk–1 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 100% sovitusta hinnasta. 
Laskutusperusteena 4 päivää ennen tilaisuuden alkua vahvistettu henkilömäärä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

KONTIOLAHTI OUTDOOR

WWW.KONTIOLAHTIOUTDOOR.COM

Napakympintie 24 (PL 23)

81101 KONTIOLAHTI

y-tunnus 1876142-2

+358 50 375 6733 

myynti@kontiolahtibiathlon.com

@KONTIOLAHTIOUTDOOR

#TERVETULOAULKOPUOLELLE

#BEANOUTSIDER
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@KONTIOLAHTIOUTDOOR

#TERVETULOAULKOPUOLELLE

#BEANOUTSIDER

Ruokailuun sisältyy salaattipöytä ja yksi valinnan mukainen lämminruoka, vesi, 
mehu ja kahvi/tee.

Salaattipöytä
Salaattisekoitus, tomaatti, tuorekurkku, suolakurkku, ananas, oliivi, salaattikastike 
ja oliiviöljy

Minimi ryhmän koko on 10 henkilöä. Huomiomme antamanne allergiat ja ruokavaliot.

Pääruoka
Lohikeitto G / L 16.00 €
Lihakeitto G / L 11.50 €
Broilerikeitto G / L 10.50 €
Bataattikeitto G / L / M / VE 9.50 €
Riistakäristys, muusi ja säräjuurekset G / L 18.50 €
Uunilohi, lämpimät kasvikset ja muusi G / L 17.50 €
Ollin broilerivuoka ja lämpimät kasvikset G / L 12.50 €
Ylikypsä savupossu keitetyt perunat ja säräjuurekset G / L 15.50 €
Kasvispata G / L / M / VE 12.50 €

Jälkiruoka (Porkkanakakku L / Marjarahka / Hedelmäsalaatti) 3.50 €

Kokouksen kylkeen
Smoothie (Marja- tai hedelmäsekoitus)  6 €
Vihermehu (Omena, sitruuna ja inkivääri) 6 €
Hedelmäkori (sis. 3 erilaista hedelmää, jotka vaihtelevat vuodenaikojen mukaan: esim. 
viinirypäleitä, mandariinia, päärynää, luumuja, sirushedelmiä, banaania, omenaa ja kiwiä)

3 €

Kahvitus (Kahvi / tee, juusto kinkku sämpylä tai marjapiiras) 7 €

TILAUSMENU, Kahvila-Ravintola Napakymppi

Peruutusehdot: 
Peruutus 7 vrk–5 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 50% sovitusta hinnasta. 
Peruutus 4 vrk–1 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 100% sovitusta hinnasta. 
Laskutusperusteena 4 päivää ennen tilaisuuden alkua vahvistettu henkilömäärä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

KONTIOLAHTI OUTDOOR

WWW.KONTIOLAHTIOUTDOOR.COM

Napakympintie 24 (PL 23)

81101 KONTIOLAHTI

y-tunnus 1876142-2

+358 50 375 6733 

myynti@kontiolahtibiathlon.com

@KONTIOLAHTIOUTDOOR

#TERVETULOAULKOPUOLELLE

#BEANOUTSIDER
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KAHVITUSTEN HINNAT
Nokipannukahvi/tee + makea tai suolainen leivonnainen: 15 €/hlö
Nokipannukahvi/tee + makea leivonnainen ja makkara: 18 €/hlö
Nokipannukahvi/tee + makkara, tikkupulla ja makeahillo: 15 €/hlö
Nokipannukahvi/tee + makkara: 7 €/hlö
Nautittavaksi ulkona – lämmin mehu ja keksi:  5 €/hlö

RUOKAILUJEN HINNAT 
Menu 1: 22 €/hlö
Kalastajan kermaista lohikeittoa, ruisleipää ja voita. Juomana vettä ja mehua. 
Jälkiruokana kahvia, teetä ja makea leivonnainen.

Menu 2: 21 €/hlö
Karjalainen lihakeitto, ruisleipä ja voita. Juomana vettä ja mehua. Jälkiruokana 
kahvia, teetä ja makea leivonnainen.

Menu 3: 32 €/hlö
Loimulohta, perunamuusi, tillikermaviilikastike, ruisleipää ja voita. Juomana 
vettä ja mehua. Jälkiruokana kahvia, teetä ja makea leivonnainen.

Muuta: Huomioimme tilauksen yhteydessä ilmoittamanne  
allergiat sekä ruokavaliot

Nuotiokahvituksissa ja -ruokailuissa hyödynnämme naapurissa valmistettuja Kupilkan ympä-
ristöystävällisiä eräastioita. Nuotiomme sijaitsee ampumahiihtostadionin ytimestä noin 424 
metriä kahden laavun välissä. Paikalta on näkymä Höytiäisen järvelle sekä ampumahiihdon 
MM-kisoista ja maailmancup-tapahtumista tutuksi tulleelle Seinänousulle.

Minimi ryhmän koko on 10 henkilöä.

NUOTIOKAHVITUKSET JA -RUOKAILUT

Peruutusehdot: 
Peruutus 7 vrk–5 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 50% sovitusta hinnasta. 
Peruutus 4 vrk–1 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 100% sovitusta hinnasta. 
Laskutusperusteena 4 päivää ennen tilaisuuden alkua vahvistettu henkilömäärä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

KONTIOLAHTI OUTDOOR

WWW.KONTIOLAHTIOUTDOOR.COM

Napakympintie 24 (PL 23)

81101 KONTIOLAHTI

y-tunnus 1876142-2

+358 50 375 6733 

myynti@kontiolahtibiathlon.com

@KONTIOLAHTIOUTDOOR

#TERVETULOAULKOPUOLELLE

#BEANOUTSIDER
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Kesto: 1–2 tuntia, sovittavissa
Ryhmäkoko: Minimi 10 henkilöä
Saatavuus: Ympäri vuoden
Varusteet: Säänmukainen vaatetus 
Opastuskielet: Suomi tai englanti
Soveltuvuus: Normaalikuntoisille

HINTA: 
10–20 henkilöä: 35 € / henkilö
21–30 henkilöä: 32 € / henkilö
Yli 30 henkilöä: 28 € / henkilö

Hintaan sisältyy: Kokousisännän palvelut ja kahvi/tee, nuotiomakkara ja 
makea leivonnainen

Lisäpalvelut: Ruokailut ja palkinnot 
Muuta: Huomioimme tilauksen yhteydessä ilmoittamanne  

allergiat sekä ruokavaliot

Kokemus sen kertoo ja tutkimukset vahvistavat: Luonto saa meidät voimaan paremmin! Luon-
nossa stressi haihtuu, mielialamme kohenee, suhtaudumme myönteisemmin toisiin ihmisiin ja 
keskitymme paremmin.  

Metsäkokous onkin hyvä vaihtoehto perinteiselle kokoushuoneelle! Kävelemme tuulelta suo-
jassa olevalle kokouspaikalle noin 10 minuuttia. Mikäli pakkanen puraisee kesken kokouksen, 
niin taukojumpalla saamme lämmöt helposti takaisin. Kokouksen päätteeksi nautimme nuotio-
kahvit Höytiäisen järvimaisemissa. Muistetaan pitää turvavälit! 

METSÄKOKOUS

Peruutusehdot: 
Peruutus 7 vrk–5 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 50% sovitusta hinnasta. 
Peruutus 4 vrk–1 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 100% sovitusta hinnasta. 
Laskutusperusteena 4 päivää ennen tilaisuuden alkua vahvistettu henkilömäärä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

KONTIOLAHTI OUTDOOR

WWW.KONTIOLAHTIOUTDOOR.COM

Napakympintie 24 (PL 23)

81101 KONTIOLAHTI

y-tunnus 1876142-2

+358 50 375 6733 

myynti@kontiolahtibiathlon.com

@KONTIOLAHTIOUTDOOR

#TERVETULOAULKOPUOLELLE

#BEANOUTSIDER
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Kesto: 4 tuntia
Ryhmäkoko: 10–80 henkilöä
Saatavuus: Ympäri vuoden

HINTA: 
10–25 henkilöä: 35 € / henkilö
26–40 henkilöä: 32 € / henkilö
Yli 40 henkilöä: 28 € / henkilö

Hintaan sisältyy: Tilavuokra, wifi- ja kokoustekniikka, kahvitus ja keitto-
lounas

Lisäpalvelut: Aktiviteettipalvelut, esimerkiksi sauvakävelyretki,  
fatbike-retki tai metsäjumppa. Kysy tarvittaessa muita 
vaihtoehtojamme ohjelmaksi

Muuta: Huomioimme tilauksen yhteydessä ilmoittamanne  
allergiat sekä ruokavaliot

Suurin kokoustilamme sijaitsee päärakennuksen lisäsiivessä. Salissa on istuma-
paikkoja noin 80 henkilölle. Tilan koko on 260 m². Wifi, valkokangas/videotykki, ää-
nentoisto sekä mahdollisuus mekaaniseen viestitään (fläppitaulu). Pöytäjärjestys 
tehdään asiakkaan toiveiden mukaisesti.

AAMU- TAI ILTAPÄIVÄKOKOUS

Peruutusehdot: 
Peruutus 7 vrk–5 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 50% sovitusta hinnasta. 
Peruutus 4 vrk–1 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 100% sovitusta hinnasta. 
Laskutusperusteena 4 päivää ennen tilaisuuden alkua vahvistettu henkilömäärä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Kesto: 1–8 tuntia
Ryhmäkoko: Salissa paikkoja 16 henkilölle
Saatavuus: Ympäri vuoden

HINTA: 
Ensimmäinen tunti: 55 €
Seuraavat tunnit: á 20 €/h
8 tuntia: 150 €

Hintaan sisältyy: Tilavuokra, kokoustekniikka ja juomavesi

Lisäpalvelut: Aktiviteettipalvelut esim. sauvakävelyretki, fatbike- 
retki tai metsäjumppa. Kysy tarvittaessa muita vaihto-
ehtojamme ohjelmaksi. Kysy erikseen kokoustarjoilu-
jen palvelut. Tarjoiluihin minimiryhmän koko 10 hlö.

Muuta: Huomioimme tilauksen yhteydessä ilmoittamanne  
allergiat sekä ruokavaliot

Pienempi kokoustilamme sijaitsee päärakennuksen toisessa kerroksessa. Tilassa 
on istumapaikkoja 16 henkilölle. Wifi, TV-näyttö sekä mahdollisuus mekaaniseen 
viestitään (fläppitaulu).

KOKOUSTILA PIENI

Peruutusehdot: 
Peruutus 7 vrk–5 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 50% sovitusta hinnasta. 
Peruutus 4 vrk–1 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 100% sovitusta hinnasta. 
Laskutusperusteena 4 päivää ennen tilaisuuden alkua vahvistettu henkilömäärä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Kesto: 1–8 tuntia
Ryhmäkoko: Max 80 henkilöä
Saatavuus: Ympäri vuoden

HINTA: 
Ensimmäinen tunti: 75 €
Seuraavat tunnit: á 20 €/h
8 tuntia: 200 €

Hintaan sisältyy: Tilavuokra, kokoustekniikka ja juomavesi

Lisäpalvelut: Aktiviteettipalvelut, esimerkiksi sauvakävelyretki,  
fatbike-retki tai metsäjumppa. Kysy tarvittaessa muita 
vaihtoehtojamme ohjelmaksi. Kysy erikseen kokous-
tarjoilut. Tarjoiluihin minimiryhmän koko 10 hlö.  
Yli 20 henkilön ryhmistä pyydä erillinen tarjous

Muuta: Huomioimme tilauksen yhteydessä ilmoittamanne  
allergiat sekä ruokavaliot

Suurin kokoustilamme sijaitsee päärakennuksen lisäsiivessä. Salissa on istuma-
paikkoja noin 80 henkilölle. Tilan koko on 260 m². Wifi, valkokangas/videotykki, ää-
nentoisto sekä mahdollisuus mekaaniseen viestitään (fläppitaulu). Pöytäjärjestys 
tehdään asiakkaan toiveiden mukaisesti.

KOKOUSTILA ISO

Peruutusehdot: 
Peruutus 7 vrk–5 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 50% sovitusta hinnasta. 
Peruutus 4 vrk–1 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 100% sovitusta hinnasta. 
Laskutusperusteena 4 päivää ennen tilaisuuden alkua vahvistettu henkilömäärä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Kesto: Noin 1 tunti
Ryhmäkoko: Minimi 6 henkilöä
Saatavuus: Lumiseen aikaan
Varusteet: Säänmukainen vaatetus 
Opastuskielet: Suomi tai englanti
Soveltuvuus: Normaalikuntoisille

HINTA: 
6–15 henkilöä: 25 € / henkilö
16–25 henkilöä: 22 € / henkilö

Hintaan sisältyy: Oppaan palvelut

Lisäpalvelut: Kahvitukset, ruokailut 

@KONTIOLAHTIOUTDOOR

#TERVETULOAULKOPUOLELLE

#BEANOUTSIDER

Jääkolkka on iloinen ja mukaansatempaava, alkuperäinen Alppien kisailulaji.

Lumella ja jäällä pelattava jääkolkka on todennäköisesti maailman vanhin jääpeli. Peli 
eroaa tunnetummasta curlingista siinä, että ”maalina” on kiekko.

Kenellä on paras heittotuntuma? Kuka hallitsee pelitaktiikan? Luvassa on tiukkaa 
taistoa jää-/lumikenttien herruudesta – hymyssä suin tietenkin!

JÄÄKOLKKA

Peruutusehdot: 
Peruutus 7 vrk–5 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 50% sovitusta hinnasta. 
Peruutus 4 vrk–1 vrk ennen tilaisuuden alkua: peritään 100% sovitusta hinnasta. 
Laskutusperusteena 4 päivää ennen tilaisuuden alkua vahvistettu henkilömäärä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Kontiolahden ampumahiihtostadionin jäähdytetty latu Pohjois-Karjalassa hie-
noissa Höytiäisen rantamaisemissa tarjoaa lokakuun puolivälistä lähtien mah-
dollisuuden ampuma- ja maastohiihdon harjoitteluun myös silloin, kun luonnon-
lunta ei ole riittävästi.

• Ladun pituus ensin 1,5 km. Lisälatuja avataan loka-marraskuussa, jolloin latujen 
pituus 3–4 km. Luonnonlumen salliessa useita kilpalatuja 2–7,5 km ja helppoja 
10–20 km harjoituslatuja.

• Monipuolinen latuprofiili tarjoaa vaihtoehtoja niin kunto- kuin kilpahiihtäjille.

• Ladut ovat 89–129 m merenpinnan yläpuolella. 

• Kauden avaamisen jälkeen ladut käytettävissä päivittäin paitsi huoltoaikoina ja 
kilpailutapahtumien aikana.

• Ampumaratamaksu sisältyy kausikortin hintaan.

• HUOM! Ensilumenlatu suljettu 21.11.–4.12. ampumahiihdon maailmancupista  
johtuen

KAUSIKORTIT ENSILUMEN LADULLE V. 2022

HINTAPORTAAT 1.–31.5. 1.–30.6. 1.–31.7. 1.–31.8. 1.–30.9. 1.10.–

Aikuinen  199 €  215 €  235 €  255 €  275 €  295 € 

Eläk./opisk./
9–17 v.  140 €  150 €  160 €  170 €  190 €  210 € 

0–8 v.  0 € 0 €  0 €  0 €  0 €  0 € 
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Kontiolahden ampumahiihtostadionin jäähdytetty latu Pohjois-Karjalassa hie-
noissa Höytiäisen rantamaisemissa tarjoaa lokakuun puolivälistä lähtien mah-
dollisuuden ampuma- ja maastohiihdon harjoitteluun myös silloin, kun luonnon-
lunta ei ole riittävästi.

• Ladun pituus ensin 1,5 km. Lisälatuja avataan loka-marraskuussa, jolloin latujen 
pituus 3–4 km. Luonnonlumen salliessa useita kilpalatuja 2–7,5 km ja helppoja 
10–20 km harjoituslatuja.

• Monipuolinen latuprofiili tarjoaa vaihtoehtoja niin kunto- kuin kilpahiihtäjille.

• Ladut ovat 89–129 m merenpinnan yläpuolella. 

• Kauden avaamisen jälkeen ladut käytettävissä päivittäin paitsi huoltoaikoina ja 
kilpailutapahtumien aikana.

• Yrityskortin käyttäjämäärää ei ole rajattu, mutta vain yksi henkilö voi käyttää 
korttia kerrallaan.

• HUOM! Ensilumenlatu suljettu 21.11.–4.12. ampumahiihdon maailmancupista  
johtuen

YRITYSKORTIT ENSILUMEN LADULLE V. 2022

HINTA
YHT. €/KPL,  

sis. ALV 10 %

Ensimmäinen kortti  495 € + ALV 10 % 544,50€

Seuraavat kortit  395 € + ALV 10 %  434,50 € 
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