
AKTIVITEETIT'NORRKULLALANDETISSA'

Sipoon saaristo kesällä ja talvella tarjoaa paljon vaihtoehtoja ohjatuille 
aktiviteeteille. 
 
Luonnonkauniilla saarella aivan pääkaupunkiseudun lähettyvillä sijaitsee 
uusi upea Villa Seasong,  joka tarjoaa erinomaiset puitteet koulutus- 
kokous- virkistys- ja juhlapäiville ympäri vuoden. 

Kun valitsette aktiviteetin niin vaatetustakaan ei tarvitse huolehtia koska 
meillä löytyy aina varusteet kaikille vieraille.  

Meillä viihdytte varmasti!  

Tervetuloa*viettämään*kesä/talvipäivää*saaristoon!*

RIB$VENEILYÄ$
KIRKKOVENESOUTUA$
MELONTAA$
FRISBEE$GOLF$TURNAUS$
TARKKUUSAMMUNTA$KISAT$
JÄÄNVEISTOSTA$
LUONTOPOLKU$
MOOTTORIKELKKAILU$
REKIAJELU/JÄÄKALASTUS$
$



$

Järjestämme opastettuja 
moottorikelkkasafareita Sipoon 
saaristossa. Ajettava reitti ja 
vaativuustaso valitaan ryhmän 
ajokokemuksen mukaan. 
Lähtökohtana on se, että pitää olla 
kivaa kaikille, eikä tuntua liian 
vaikealta ja raskaalta. 
Unohtumaton elämys  joka sopii 
kaikille!$

Pysyykö porukka tahdissa? Miltä 
kuulostaa hieman erilainen 
saaristoristeily kirkkoveneellä, tai 
leikkimielinen kilpasoutu vaikka 
yrityksen osastojen välillä? 
Kirkkovenesoutu on monipuolista 
liikuntaa, jossa soutua 
harrastetaan ryhmässä. Laji on 
suosittu retki- ja kuntoilumuoto, 
mutta kirkkoveneillä soudetaan 
myös kilpaa. 
 
Kilpailukäyttöön tarkoitetuissa 
kirkkoveneissä on 14 soutajaa ja 
perämies. Soutu tapahtuu 
perämiehen edessä olevan, 
tahtiairoissa istuvan parin 
asettaman tahdin mukaan. 
Perämies toimii veneen ohjaajana 
ja soutajien kirittäjänä. 

Isolla RIB veneellämme 
suurempikin seurue voi nauttia 
saaristosta ja sen luonnosta, tai 
tyydyttää vauhdinnälkäänsä 
avomerellä. Rib Safariin kuuluu 
aina täydellinen varustus kaikille 
osanottajille, ja turvallisuudesta ei 
koskaan tingitä.  
 
RIB veneeseen mahtuu 12 
asiakasta. Meillä on aina mukana 
kahden hengen ammattitaitonen 
miehistö. 

Jäänveistos*

Kirkkovenesoutu* RIB*vene*safari*Mottorikelkkailu*

Viisiottelu/tiimipelit*

Frisbee*golf*

Rento ja hauska frisbeegolf-kisa 
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.  

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. 

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

Tarkkuusammunta laijeina esimerkiksi: 
jousi- ja varsijousiammunta, 
ritsanammunta, kirveenheitto, 
puhallusputki, veitsenheitto ja 
ilmapistooliammunta.  

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

Melontaa*

Retken alussa oppaamme pitää 
lyhyen melontakoulutuksen. Sen 
jälkeen liivit päälle ja melomaan!  
 
Kierrämme Norrkullalandetin ja 
näemme kauneimmat kohdat. $

Kaikki aktiviteetit voidaan yhdistellä ja muokata teidän tarpeidenne ja toiveidenne mukaan! 

Tiedustelut$ja$varaukset:$Burn$Out$City$Oy$09I3280022,$050I5520857$info@burnoutcity.fi,$
burnoutcity.fi$
$
Brändö$Seglaren$Pursiseura:$Granfeltintie$11,$00570$Helsinki$


