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Koostöös Seiklusfirmaga 360 KRAADI

2017

FILMIFESTIVAL
15-180
3h
JAH
JAH
EST, ENG
FIN, RUS

Kõige lõbusamas meeskonnamängus on legendi järgi kohalikule
filmifestivalile saadetud filmid kaduma läinud. Olukorra
päästmiseks tuleb kohalolijatel teha kõik, mis võimalik. Olemas
on kaamerad ja muu filmikompanii varustus ning hakkajad
kolleegid! Nii tuleb teil kiirelt mõned filmitreilerid ise üles
võtta, et filmigalal midagi vaadata oleks. See mäng toob
tiimikaaslastes välja nende loomingulise ja humoorika
Korralduse tasu 10-le 350€
külje ning võtab muige suule veel hiljemgi.
Iga lisanduv inimene 20€
Lõbusad kolm tundi garanteeritud!
Grupid: 36-50 inimest 850€
Sisaldab km 20%

!
UUS

KARL VÄINO MÕISTATUS
Karl Väino Mõistatus on haarav legendiga maastikumäng,
milles on nuputamist, liikumist ja meeskonnaga koos
toimetamist. See on nagu meie oma Da Vinci kood!, kus iga
meeskond saab omale koopia K.Väino omaaegsest portfellist
koos selle salapärase sisuga! Nutikalt portfelli sisu kasutades
tuleb maastikul jälge ajada ning uurida vihjed, murda lahti
koode ja täita ülesanded, et lahendada
Korralduse tasu 10-le 390€
Iga lisanduv inimene 20€
salapärane Karl Väino portfelli mõistatus!
Grupid: 36-50 inimest 925€

10 -200
2,5h
JAH
JAH
EST, ENG

Sisaldab km 20%

KAPO KUULAB!
10-60
2,5h
JAH
EI
EST, ENG
FIN

Pealtkuulatud jutust info väljalugemine on põnev ja
lõbus! Kapo luuramise mäng on justkui suur aliase mäng
kõik koos ja suurel alal! Pane oma tiim proovile – kas
suudate avatud eetris infot edastada nii, et kolleegid seda
ei mõista? Ja kas olete ise piisavalt taibukad, et kaaslaste
„kodeeritud“ jutust kasulikud vihjed välja noppida?
Abivahenditeks maastikul on klassikaline kaart ja Korralduse tasu 10-le 294€
Iga lisanduv inimene 18€
kompass ning pealtkuulamiseks raadiosaatja.

Grupid: 36-50 inimest 750€
Sisaldab km 20%

EESTI MÄNG

UUS!

8-700

Uus maastikumäng, milles osalejad panevad proovile oma
2,5h
teadmised ja nuputamisoskused miniatuursel Eestimaal.
JAH
Tiimid liiguvad mõned kilomeetrid lähiümbruses, kuid
külastavad nii Narvat kui Saaremaad! Kaasas Eestiga seotud
JAH (max 400)
nuputamisülesanded ning suur elektrooniline pildikaart mis ise
EST,
ENG ERI VERSIOON
annab teada, kui oled õige koha avastanud. Vihjete alusel tuleb
leida kus elab harjus, kus on Eesti sügavaim järv ja
Korralduse tasu 10-le 350€
kus asub klaasimuuseum, kus asub suurim
Iga lisanduv inimene 20€
Grupid: 36-50 inimest 850€
rändrahn ja palju muud põnevat Eestimaal!
Sisaldab km 20%

1

!
UUS
10-60
2,5h
JAH
EI
EST, ENG
FIN, RUS

FAX PEAKONTORIST
Fax peakontorist on meeskonna treeningu mäng looduses.
See on mäng, kus tuleb koos töökaaslastega "hüpata
tundmatus kohas vette" ja asuda koos tekkinud olukorda
lahendama. See mäng on praktiline meeskonna-koolitus,
milles puudub teooria osa, ning on tööriist mis käivitab
meeskonnatöö parendamise mõtted ja arutelu. Mäng algab
faksi saabumisega peakontorist, milles on kirjas meeskonna
ülesanne. Rohkem lisainfot ei jagata - edasi tuleb tiim
ülesande täitmiseks efektiivselt tööle saada!

Korralduse tasu 10-le 390€
Iga lisanduv inimene 20€
Grupid: 36-50 inimest 925€
Sisaldab km 20%

MEESKONNATÖÖ OLÜMPIA

15 -30

2,5h
Meeskonnatöö Olümpia on ainult meeskonnaharjutustest
koosnev üritus, mis toimub kõik ühes kohas, ilma pikalt
JAH
metsas seiklemata. Erinevate meeskonnatöö harjutustega
EI
pannakse proovile võistkonna sisene suhtlemisefektiivsus ja
EST, ENG
FIN, RUS
juhtimisoskused. Mängu jooksul need omadused paranevad
ning võib arvata, et uued oskused suhtlemises ja juhtimises
tuuakse kindlasti üle ka töökeskkonda. Olümpia
Korralduse tasu 15-le 450€
Iga lisanduv inimene 20€
meeskonnaharjutused on väga lõbusad!
Sisaldab km 20%

NOEASYDAY
10 -70
2,5h
JAH
JAH
EST, ENG
FIN, RUS

NoEasyDay on reaalsest erioperatsioonist innustust saanud
meeskonnatöö treening, mille keskmes on meeskonnaliikmete omavaheline kommunikatsioon. See on ehe
meeskonnatöö, mitte ainult lõbus ajaviide. Tiimidel tuleb
piiratud ajaga juhendada oma tiimi luurajaid raadio teel
leidmaks asukohti tundmatul maastikul. Staap jälgib luurajate
liikumist suurel ekraanil ja annab neile juhiseid läbi raadioeetri.
Sõnumite edastamine ja üldine kommunikatsioon
Korralduse tasu
paraneb selle käigus tuntavalt!
ühe staabiga 10–35 inimesele 918€

Kahe staabiga 36–70 inimest 1650€
Sisaldab km 20%

LOQUIZ
10-200

Loquiz on tarkade inimeste meeskonnamäng, mille võidab
2h
nutikaim tiim, kes vastab vähimale arvule küsimustele!
Mängu juhib tahvelarvuti, kuid mängus on liikumist
JAH
maastikul. Selles mängus tuleb 5 liikmelisel tiimi koostada
JAH
toimiv strateegia, pidevalt langetada uusi otsuseid sobiva
EST, ENG
strateegia ja liikumissuuna valimiseks, olla valmis nende
FIN, RUS
nimel riskeerima ja panna proovile oma teadmised.
Korralduse tasu 10-le 350€
Loquiz on originaalse skeemiga mäng, milles
Iga lisanduv inimene 20€
Grupid: 36-50 inimest 850€
võidab parim strateeg!
Sisaldab km 20%

2

RAHARALLI
Raharalli on suurte gruppide mäng kiiretele, nutikatele ja
meeskonnavaimuga mängijatele! Selles mängus tuleb tööle
panna nii pea kui jalad – nagu ikka, kui võisteldakse raha
pärast! Tegemist on strateegiat ja planeerimist nõudva
orienteerumismänguga, kus on 4 klassikalist meeskonnatöö
harjutust. Mängu juhib, näitab kaarti ja annab ülesandeid
spets mängumasin. Mängu sisu ja eesmärki saab lihtsalt
muuta ka ürituse teemaga haakuvaks - Kliendiralli,
Korralduse tasu gruppidele:
kuni 70 osalejat 1290€
Energiaralli, Safari jne.
71 - 100 osalejat 1460€

30-300
2,5h
JAH
JAH
EST, ENG
FIN, RUS

101 - 130 osalejat 1640€

AARDEJAHT

10-200

Aardejaht on klassikaline seiklusmäng, milles on vana head
2,5h
kompassiga liikumist, nuputamist ja tiimitunnet arendavad
JAH
meeskonnaga koostegemise harjutusi. Aarde leidmiseks
EI
tuleb vana kangaskaardi, kompassi ja vihjete abil liikuda ja
EST, ENG
nuputada. Kuid teie vastasvõistkonnad himustavad samuti
(RUS)
aardekirstu ja mängu võitmiseks peate olema nutikad!
Mäng on rahulik jalutamine, kuid finaalis on kirstu leidmine
kiire ja üllatusterohke! Võidad tiim, kelle on ka õnne!
Korralduse tasu gruppidele:
Aardejahi seikluses on erilised!meeskonnaharjutused.
kuni 70 osalejat 1290€
71 - 100 osalejat 1460€
101 - 130 osalejat 1640€

!
UUS

“ÕPPIDA, ÕPPIDA, ÕPPIDA”

30-200
2h
JAH
JAH
EST, ENG

See on kõige sportlikum meeskonnamäng! Võiduks tuleb
kiirelt liikuda ning teha koostööd maastikupunktide "ära
võtmisel". Igas punktis on peidus üks kuulus tsitaat, mille
saab endale esimesena kohale jõudnud ja selle autori ära
arvanud tiim. Tsitaat: “Õppida, õppida õppida” on lihtne, kuid
mängus on raskemaid pähkleid ja naljakaid ütlusi! Suurema
tsitaadiskoori saamiseks tuleb meeskond jagada kaheks ning
omavahelist tegevust hästi koordineerida!
Korralduse tasu 10-le 350€

Iga lisanduv inimene 20€
Grupid: 36-50 inimest 850€
Sisaldab km 20%

PÕGENEMISRUUM

10-100

Plahvatuslikult üle maailma leviva popi meelelahutusliku
1 mäng 0,5h
mängu mobiilne versioon! Majja sisse saab, aga välja pead
Kevad, suvi
end nuputama. Mobiilsel põgenemisruumil on oma eriline
Sügis
JAH
legend. 3-5 inimest satuvad metsast leitud suvilasse ja ukse
sulgudes selguvad õudu tekitavad asjaolud. Algavad 30
EST, ENG
pingelist minutit, et jõuda lahti arutada hulk erinevaid
puzzlemõistatusi. Edu saavutamiseks on vaja tõhusat
Korralduse tasu
meeskonnatööd! Exit ruum sobib hästi üheks osaks
kuni 3 tunniks 520€
kuni 6 tunniks 790€
suurest üritusest või väikesele tiimile põhitegevuseks. Sisaldab km 20%
3

DISCGOLF
10- ...
1 rada 1h
Suvi, kevad,
sügis
JAH
EST, ENG
RUS

Uus eesti rahvussport! Discgolf on rahulik ja haarav tegevus
peale seiklusmängu, eraldi tegevusena väiksemale pundile
või osana suurest suvepäevast. Kiirelt õpitavas mängus tuleb
spets lendavad taldrikud lennutada kaheksal rajal maastikule
asetatud korvidesse. Võidab see, kes teeb selleks vähima
arvu viskeid, nagu golfis ikka. Tõeliselt hasarti tekitav lihtne
mäng! Eriti äge on mängida pimedal ajal helendavate
Korralduse tasu
taldrikutega ja valgustatud korvidega!
3 kuni 6 tunniks 564€
kuni 8 tundi 740€
Sisaldab km 20%

F1 VÕIDUSÕIT

!
UUS
30-100

F1 autoehitus ja võidusõit on mastaapne teemamäng, mis
sobib suvepäeva kogu kontseptsiooni tugitalaks ja läbivaks
teemaks! Tegemist on lõbusa, kuid eheda meeskonnatöö
tegevusega, kus jagub erinevaid rolle, planeerimist,
ehitamist ning põneva võistluse jälgimist suurele hulgale.
Üritusel on kolm osa: varuosa oksjon, auto ehitamine ja
superfinaal - võidusõit! Nagu vormelis ikka, toob
Korralduse tasu
880€ + autode varuosad
edu hea strateegia ja hästi toimiv tiim!

3-4h
Kevad, suvi
Sügis
EI
EST, ENG

vastavalt tiimdie arvule.
Sisaldab km 20%

RÄÄTSAMATKAD RABAS
10 -80
2-3h
JAH
Osaliselt
EST, ENG, GER
FIN, RUS

Eestis on rabasid nii palju, et väikese autosõiduga satub
kiirelt ehedasse loodusesse! Räätsadega saab loodust
nautida aastaringselt. Peale tööüritust on hea mõte minna
mõneks tunniks nautima puutumata loodusega rabamaastikku. Matk kulgeb rahulikus tempos ja hakkama saab
igaüks, kes jalgsi matkata suudab. Rohkem loodusjutte, kui
tormamist! Meie poolt on loodusgiidid, räätsad ja säärised.
Soovi korral saab matkale lisada juurde rababingo mängu
või tiimiharjutused, täitsa tasuta!

Korralduse tasu 10-le 294€
Iga lisanduv inimene 18€
Grupid: 36-50 inimest 750€
Sisaldab km 20%

EI LEIDNUD SOBIVAT?
Seiklusi on veel - 100 MÖLKI, Fotojaht, tõukekelgumatk,
veesõidukite töötuba, Raftiralli, laeva ehitus, Fat bike rattamatk,
meeskonnatöö hiigelkanuus, Rube Goldberg, Müüdimurdjad ja
palju muud. Küsi lisa ja pakume ideed välja!

Vanaõue Puhkekeskus
+372 5212148
info@vanaoue.ee

Telli meeskonnamäng koos majutusteenustega!

