OHJELMAA SISÄTILOIHIN
HYVINVOINTI, TIIMIAKTIVITEETIT JA VIIHTEELLISET ILTAOHJELMAT

HYVINVOINTI & SISÄLIIKUNTA
Aloita päivä virkistävällä aamujoogalla ja päätä se monipuolisella lihaskuntotunnilla.
Hinta 250 – 450 eur / ryhmä + alv 10 %
Cross circuit
HIIT
Taiji qigong
Jooga
Pilates
Foam roller
Venyttely & rentoutus
Rentoutus
Taukojumppa
Kuntosali

- monipuolisia lihaskunto- ja liikkuvuusharjoitteita kiertoharjoitteluna
- nopeatempoinen lyhyttreeni 30 min
- kiinalaista voimistelua seisten
- itämaista kehon ja mielen harmoniaa
- liikkuvuutta ja kehon syvien tukilihasten aktivointia
- kehonhuoltoa putkirullilla ja palloilla
- dynaamista liikkuvuutta ja stressihallintaa rentoutumisen keinoin
- stressinhallintaa rentoutumisen keinoin
- lyhyt virkistäytyminen kokouksen lomassa
- ohjattu lihaskuntoharjoittelu kuntosalilaitteilla

TIIMIOHJELMAT
TEAM CHALLENGE INDOORS
Team Challenge on oiva valinta, kun ei haluta hikeä pintaan, vaan irrottaa ajatukset arjesta
ryhmäytymisen ja hauskan yhdessäolon merkeissä! Joukkueet kisaavat leikkimielellä kaikille sopivissa
peleissä; lajeina mm. speed stacks, domino, visionary, spagettitorni, pöytäcurling jne.
Kesto 1 -2 tuntia, ryhmäkoko 10 -100 hlö.
Hinta 750 eur / 10 hlö + 45 eur / lisählöt + alv 24%

ESCAPE VANAJANLINNA
Escape Vanajanlinna on toiminnallinen ja mukaansatempaava mysteeriseikkailu, jossa tiimien
tavoitteena on ratkaista Vanajanlinnan kiehtovaan historiaan kietoutuva mysteeri.
Suositeltava ryhmäkoko 10 – 50 hlö.
Kesto alkuohjeistuksineen noin 1,5 h.
Hinta 950 eur / 10 hlö + 45 eur / lisählöt + alv 24 %
Hinta ei sisällä tilavuokria.

VIIHTEELLISET ILTAOHJELMAT
CASINO ROYAL
Viihteellinen, juonnettu Casino Royal tuo iltaanne tuulahduksen Las Vegasia!
Aiempaa kokemusta peleistä ei tarvita. Juonnetun ohjelman päätteeksi onnekkaimmat ja ehkäpä
lucky looserikin palkitaan. Casino -ohjelma soveltuu mainiosti myös esim. James Bond tai
Salakapakka -teemoihin. Voit myös varata yksittäisiä pelipöytiä muun iltaohjelman oheen.
Ohjelman suosituskesto 2 tuntia. Suositeltava ryhmäkoko 30 – 300 hlö.
Hinta alk. 2850 € / 3 pelipöydän juonnettu kokonaisuus + lisäpöydät 850 eur + alv 24%
POP UP BINGO
Pop Up Bingo tuo iltaanne musikaalisen tuulahduksen maailmalta ja nostattaa tunnelman taatusti
kattoon! Perinteiset numerot on korvattu pätkillä kaikkien tuntemia pop-hittejä, joita voi äityä
hyräilemään, laulamaan ja tanssimaankin ihan sydämensä kyllyydestä!
Kesto 1-1,5 tuntia. Hinta alk. 950 eur / 10 hlö + 25 eur / lisählöt + alv 24 %
AFTER SKI / INDOOR WINTER OLYMPICS
Nyt on aika kaivaa neonväriset toppatakit kaapin perältä ja nostaa skimbalasit otsalle! After Ski on
juonnettu illanvietto, jossa varpaat sulaa ja minttukaakao höyryää! Alppioppaamme opastavat
talvilajien kirjon "minimuodossa", siististi sisätiloissa! Illan kruunaa teeman mukainen rekvisiitta,
pukeutuminen, ruokailu ja bilebändi värivaloineen.
Suosituskesto noin 2 tuntia. Suositeltava ryhmäkoko 30 – 100 hlö.
Hinta alk. 2950 eur + alv 24 % Hinta muodostuu valitun kokonaisuuden mukaan.
TEXAS HOLD´EM POKERIKOULU
Opi maailman suosituimman pokeripelin salaisuudet ja bluffaa itsesi huipulle!
Tyylikkään peli-illan aikana tutustumme Texas Hold´em pokerin sääntöihin ja perusstrategioihin.
Sopii mainiosti viihdyttäväksi illanvietoksi. Suosituskesto 1,5 - 2 tuntia. Max 10 pelaajaa / pöytä.
Hinta alk. 850 eur / pöytä 3 ensimmäistä pöytää + 750 eur / seuraavat pöydät + alv 24 %
LASER SCREEN SHOOTING
Laser Screen Shooting sopii mainiosti viihdyttäväksi ja näyttäväksi oheisohjelmaksi esim. illanvieton
yhteyteen. Joko yksin tai yhdistettynä muihin sisäaktiviteetteihin.
Kesto n 1 tunti tai toiveiden mukaan. Hinta alk. 650 eur + alv 24 %
LOUNGE GAMES
Rentohenkinen ja vapaamuotoinen illanvietto tyylikkäiden ja herrasmiesmäisten pelien parissa.
Sisältää pelipöydän valinnan mukaan (esim. Black Jack tai erikoisuuksia maailmalta), laser ammunta
(esim. sorsanmetsästys), PS ralli (2 ajotuolia) sekä pöytäcurling ja pöytälätkä.
Ohjaajat opastavat pelien saloihin. Kesto 1-2 tuntia. Hinta alk. 1950 eur + alv 24 %
MUUT TEEMA -OHJELMAT
Ilta Maranellossa – testosteronin katkua, Let´s Go Hula – karibia, Star Wars, Love Boat, Mualaispileet,
Keskiaikaipidot, Wild wild west, Salakapakka, 007…
Tartu valmiisiin teemakokonaisuuksiimme tai kerro toiveesi ja haasta meidät luomaan uutta!

FENIX OHJELMAPALVELUT OY
Fenix Adventures Ltd
info@fenixohjelmapalvelut.fi
www.fenixohjelmapalvelut.fi
@fenixohjelmapalvelut
040-5261 261 / 044-5919 799
Y 2093370-5

