
 

TALVIRIEHAPÄIVÄ SIPOOSSA 

WINTER FUN 

Sipoon saaristo talvella tarjoaa paljon vaihtoehtoja ohjatuille aktiviteeteille. 
Burn Out Cityn henkilökunta toivottaa vieraat tervetulleiksi Sipooseen.  
 
Aktiviteettikeskus sijaitsee vain puolen tunnin ajomatkan päässä Helsingin 
keskustasta. Meren rannalla keskellä Sipoon saaristoa sijaitseva 
aktiviteettikeskus tarjoaa ainutlaatuiset puitteet kiireettömille tapahtumille. 
Meille on helppo tulla, perille pääsee autolla. 
 
Talvisin muutamme meriväylät moottorikelkkareitiksi. Mittaamme kaudessa 
satoja kertoja jään paksuutta siellä missä liikumme. Näin ollen jäällä 
liikkuminen on aina turvallista kun liikutte meidän kanssa, oliko aktiviteetti 
sitten kelkkailu, potkukelkkailu, retkiluistelu, jääkalastus tai muu aktiviteetti.  

Aktiviteettien jälkeen voit tietysti saunoa ja avantouimareille löytyy avanto.  
Lounas tai illallinen onnistuu joko ulkona avotulen ympärillä tai meidän 
upeassa safaritalossa. Vaatetustakaan ei tarvitse huolehtia koska meillä 
löytyy lämpimät varusteet kaikille vieraille.  

Meillä viihdytte varmasti!  

Tervetuloa Burn Out Cityn 
aktiviteettikeskukseen! 
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Moottorikelkkasafari,
Lumikenkäretki,
Potkukelkkaretki,
Jääkalastusta,
Talvi,frisbeegolf8kisat,
Tarkkuusammunta,kisat,
Pulkkamäki,
Jäänveistos,kisat,
Sauna,+,avanto,
Lounas/Illallinen,



 

,

Utgåva [Nr]: [Utgivningsdatum] 

2,

Räätälöimme ainutlaatuisen kelkkaretken eikä aikaisempaa 
kokemusta tarvita. Vaatteidenvaihdon jälkeen ajo-opetusta, 
tutustutaan kelkkoihin, käydään turvallisuusasiat ja kelkan 
hallintaan liittyvät seikat läpi ennen lähtöä talvisiin 
saaristomaisemiin.  

Ajettava reitti ja vaativuustaso valitaan ryhmän ajokokemuksen 
mukaan ja lähtökohta on se, että pitää olla kivaa kaikille, eikä 
tuntua liian vaikealta ja raskaalta. Safarin aikana nuotiotauko, 
missä nautitaan lämmintä juotavaa ja pientä suolaista.  

Kelkkasafarin jälkeen maistuu saunominen avantouinnilla ja 
lämpöisellä tunnelmallisella illallisella. 

Opastuskielenä suomi, ruotsi ja englanti. 

Lyhyen ajonopastuksen 
jälkeen lähdemme liikkeelle 
aktiviteettikeskuksesta, mistä 
ajetaan jäällä ja rannikon 
maisemissa saareen missä 
nautitaan lämmintä juomaa ja 
eväitä nuotiolla. 
Reitti kulkee jäällä Sipoon ja 
Helsingin rajamaisemissa.,

Saaristosafari))2h)

Lyhyen ajonopastuksen 
jälkeen lähdemme liikkeelle 
aktiviteettikeskuksesta, mistä 
ajetaan jäällä ja rannikon 
maisemissa Norrkullalandetiin 
missä nautitaan lounasta 
upeassa saaristohuvilassa. 
Matkan varrella käydään 
kokeilemassa verkkoja.  
Norrkullalandetissa 
mahdollisuus pilkkimiseen ja 
lumikenkäretkeen. Saaressa 
on myös mahdollisuus 
järjestää kokousta ja 
majoitusta.,

Saaristosafari)4h)

Kelkkasafarit 

MO O T TO RI K EL KKA S AF ARI  



 

,
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,

Rento,ja,hauska,frisbeegolf8kisa,
ammattilaisen,ohjauksessa.,Aluksi,
ohjaajamme,hiovat,jokaisen,
osallistujan,frisbeen,heittotekniikat,
kisakuntoon.,Harjoitussession,jälkeen,
pelaamme,joukkue,frisbeegolfia.,,

Peliä,voidaan,myös,pelata,vaikka,ilta,
hämärtyy.,Valaisemme,frisbeet,ja,
korit,led,valoilla.,,

Sopiva,pituus,on,1,tunti.,,

Frisbeegolf)

Lumikengillä,koet,talvisen,luonnon,
aivan,uudesta,näkökulmasta.,Tunne,
ja,näe,erämaisen,luonnon,rauha,,
talven,värit,ja,metsä.,

Retkellä,on,erinomainen,
mahdollisuus,havannoida,talvisen,
metsän,kulkijoiden,jälkiä.,,

Oppaan,kerrottua,lyhyesti,
lumikenkäilystä,ja,retkestä,laitamme,
lumikengät,jalkaan,ja,lähdemme,
taivaltamaan,rennolle,retkelle,
talviseen,luontoon.,Retken,aikana,
keitämme,nokipannukahvit,ja,
nautitaan,eväistä.,

Sopiva,pituus,noin,2,tuntia.,,

Lumikenkäretki)

TA L VI AK TI VI TE ETI T 

Kauniissa,maiseissa,silmä,ja,sielu,
lepäävät,,joten,voit,rauhassa,
keskittyä,nauttimaan,kalastuksen,
tuomasta,jännityksestä.,Kun,kala,
tarttuu,syöttiin,tarvittaessa,
valmistamme,sinulle,saaliin,valmiiksi.,

Verkkojen,laittaminen,jään,alle,on,
oma,laiji.,Kalastaja,kertoo,välineistä,
ja,käydään,verkkoja,kokeilemassa.,

Sopiva,pituus,noin,1,5,tuntia.,

 ,

Jääkalastus/pilkkikalastus)

Hauska,ja,piristävä,aktiviteetti,johon,
jokainen,voi,osallistua.,Saatte,itse,
valita,laijit,kun,tilaatte,aktiviteetin.,,

Tarkkuusammunta,laijeina,
esimerkiksi:,jousi8,ja,
varsijousiammunta,,ritsanammunta,,
kirveenheitto,,puhallusputki,,
veitenheitto,ja,ilmapistooliammunta.,,

Tiimilaijeina:,pullonkallistus,,vaikeat,
palikat,,munalaskuvarjo,,tulenteko,,
perfectsquere,,,tandemhiihto,,ja,
potkukelkkaviesti.,

Sopiva,pituus,noin,2,tuntia.,,

Viisiottelu)

Potkukelkkaretki)

Jäänveisto,on,helppo,ja,hauska,
aktiviteetti,joka,toteutetaan,
leikkimielisenä,kilpailuna.,,

Aktiviteetin,alkuun,tutustutaan,
jäänveiston,välineisiin,ja,tekniikkaan,
kokeneen,veistäjän,johdolla.,Tämän,
jälkeen,ryhdytään,tekemään,
jäänveistosta,pienissä,ryhmissä.,Paras,
joukkua,palkitaan.,,

Jääpalat,painavat,noin,50,kiloa,,mitat,
60*40*20,cm.,

Sopiva,pituus,noin,1,5,tuntia,

Jäänveisto)

Kirkkaat,talvipäivät,kutsuvat,sinut,
ulos,liikkumaan!,Opastettu,
potkukelkkaretki,vie,sinut,,Sipoon,
saaristomaisemiin.,Potkukelkkailua,
voi,suorittaa,yksin,tai,parin,kanssa.,,

Raikkaassa,ulkoilmassa,maistuu,
luonnollisesti,myös,grillimakkara.,
Retken,aikana,tarjoamme,myös,eväät,
ja,kuumaa,juotavaa.,,,

Sopiva,pituus,on,noin,1,5,tuntia.,,

Tiedustelut,ja,varaukset:,Burn,Out,City,Oy,0983280022,,05085520857,info@burnoutcity.fi,,burnoutcity.fi,
Aktiviteettikeskus:,Katrineholmintie,96,,Sipoo,


