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Yleistä
Meille asiakas on arvokas, olet sitten yksin, kaksin tai ryhmässä. Kokonaisvaltainen palvelumme
toteutetaan aina asiakaslähtöisesti. Kysy meiltä lisää, neuvomme ja opastamme erilaisissa aktiviteetti
ja elämys tarpeissa.
Halutessanne käytössä on vanha hirsinen sepän paja taukopaikaksi. Lämminhenkisen sepän pajan
avotulen äärellä tarinat heräävät eloon ja asiakkaat viihtyvät.

JUMP UP OY
Messiläntie 318, 15980 Messilä,
Finland

Email:

Fax:

jump.up@dlc.fi

+ 358 (0)3 860 123

Tel:

www.jumpup.fi

+358 (0)44 7601 114

2

JUMP UP OY

Liikuntapaketit
1. Lumikenkäsafari
Kohti Mount-Messilän huippua
Kokoonnumme hotellin edessä, mistä siirrymme varusvarastolle. Varastolla jaamme lumikengät ja
käymme läpi käyttötekniikkaa. Omiksi jalkineiksi suosittelemme talvilenkkareita tai vaelluskenkiä.
Matkaan lähdettäessä kävelytyyli saattaa tuntua hiukan hassulta, kuin merimies myrskyssä!
Reittimme kulkee kohti Mount-Messilän huippua, jonne eri reittivaihtoehtoja ryhmän toivomusten ja
olosuhteiden mukaan. Matkamme päättyy takaisin varastolle. Safari kestää riippuen ryhmästä 1 - 2
tuntia.
-

Hinta: 10 hlöä 385 €
• Seuraavat 35 €/tunti/hlö
• Hinta sisältää ohjauksen ja varusteet sekä ALV 10 %

2. Sauvakävely
Ryhmässä monin verroin hauskempaa!
Kokoonnumme hotellin edessä, mistä siirrymme varusvarastolle. Varastolla jaamme varusteet ja
käymme läpi käyttötekniikkaa. Lähdemme lenkille nauttimaan luonnon kauneudesta. Vauhti on
jokaiselle sopiva ja tempo rauhallinen. Matkalla annamme lisävinkkejä tehokkaaseen kävelyyn.
Lenkkimme päättyy takaisin varastolle varusteiden luovutukseen. Retkemme kestää ryhmästä
riippuen 1 - 2 tuntia.
-

Hinta: 10 hlöä 385 €
• Seuraavat 35 €/tunti/hlö
• Hinta sisältäen ohjauksen ja varusteet sekä ALV 10 %

3. Lyhtyvaellus
Tunnelmointia metsän siimeksessä
Vaellamme Messilästä lyhtyjen valossa leiripaikalle, jonne sytytämme yhdessä nuotion. Jäämme
hetkeksi nuotion lämpöön nauttimaan kuumaa mehua ja pipareita. Retki on helpohko ja sovittavissa
pituudeltaan kullekin ryhmälle sopivaksi. Vaellus kestää 1-2 tuntia.
-

-

Hinta: 10 hlöä 385 €
• Seuraavat 35 € /tunti/hlö
• Hinta sisältää ohjauksen ja varusteet sekä ALV 10 %.
Ruokatarjoilut erillisen tilauksen mukaan, laskutus Messilän kautta.
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Moottorikelkkasafarit
MOOTTORIKELKKAILUN UUSI AIKA!
Moottorikelkkailua vain teidän ryhmällenne!
OHJELMA:
Varusteiden vaihto
Oppaamme odottavat teitä Safari-talolla sovittuna aikana. Safari-talon löydät ajamalla Messilän
pihaan ja kääntymällä vasemmalle Markkinaravintolan rakennusta kohti, Safari-kylttejä seuraten.
Jätämme omat vaatteemme säilöön ja vaihdamme ylle haalarit, saappaat, huput, hanskat ja kypärät
(alle pitkikset, college-asu tai villapaita).
Kun varusteet on vaihdettu, käymme läpi ajo-ohjeet, hallintalaitteiden käytön ja turvallisuusasiat niin,
että kaikki ymmärtävät miten ajaessa tulee toimia.
Liikkeelle lähdetään rauhallisesti, jotta moottorikelkat tulevat tutuiksi ja ajaminen tuntuu varmalta.

Tauko Sepänpajalla
Tauolla nautitaan yhdessä kahvit, mehut ja nuotiolla paistetut grillimakkarat.

Taas mennään!
Kun taito kasvaa, kasvavat myös ajohalut. Käymme reitit läpi niin, että haasteita riittää turvallisuutta
unohtamatta. Kamerat mukaan, niin on kavereillekin näytettävää!

Kellon komentaessa suuntaamme takaisin lähtöpisteeseen ja lopetamme moottorikelkkailun Safaritalolle. Vaihdamme varusteet ja etenemme kohti uusia rientoja: saunaa, ruokailua ja ehkäpä
oluellekin.
-

-

Hinta: 200€ / kelkka
• Minimi 1 kelkka / tunti
• Maksimi 10 kelkkaa / kerta
• Hinta sisältää edellä kuvatun 2 tuntisen ohjelman, varusteet, oppaan ja ALV 10 %.
Retkieväs / 8€ / hlö ALV 24 %
• Kahvi, kuuma mehu, makkara
• Huom! Ilmoita tilauksen yhteydessä, mikäli et halua taukoeväitä.
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MUUT MOOTTORIKELKKASAFARIEN OHJELMAT:
Ryhmässä yli kymmenen jäsentä ja kaikki haluavat ajaa.
Jaetaan ryhmäsi niin, että 10 ajaa kelkoilla ja loput ottavat Sepänpajalla mittaa toisistaan Kisailupaketin lajeissa.
Kisailu-paketti: Golf-puttaus, tikanheitto ja tarkkuusammunta värikuula-aseilla.
Vaihto esim. 50 minuutin välein.

Non-Stop-ajo
Tarjoamme Non-Stop moottorikelkkailua 5:llä kelkalla yhden tunnin! Moottorikelkkailun
kokeiluaktiviteetti sopii kaikille. Ajajia voi olla vaikka 20! Talvipäivän tiimellykseen kelkkailua,
nuotiomakkaraa, kahvia, mehua ja chillailua! Suosittelemme taukotarjoiluja, kuten kuumaa kahvia,
mehua ja grillimakkaraa, jotka saadaan tilauksesta Messilältä.

Liikuntapäivä ja erilaiset aktiviteetit eri puolilla. Kelkat ovat teille valmiudessa.

Kysy lisää!
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Mönkijäsafarit
MÖNKIJÄT SOPIVAT KAIKILLE!
Mönkijät on tehty sinne, missä teitä ei ole ja maasto on vaikeakulkuinen.
Mönkijä puskee raivoisasti eteenpäin maastossa kuin maastossa vuodenajasta piittaamatta. Messilän
rinteet ja ympäristö tarjoavat erinomaiset olosuhteet mönkijäajeluihin läpi vuoden. Automaattiset
vaihteet, nelitahtikoneet sekä tarvittaessa kytkettävä neliveto takaavat, että voit keskittyä täysillä itse
asiaan: ajamiseen! Mönkijä sopii kaikille, sillä sen hallittavuus on moottorikelkkaa helpompaa.

OHJELMA:
Varusteiden vaihto
Oppaamme odottavat teitä Safari-talolla sovittuna aikana. Safari-talon löydät ajamalla Messilän
pihaan ja kääntymällä vasemmalle Markkinaravintolan rakennusta kohti, Safari-kylttejä seuraten.
Jätämme omat vaatteemme säilöön ja vaihdamme ylle haalarit, saappaat, huput, hanskat ja kypärät
(alle pitkikset, college-asu tai villapaita).
Kun varusteet on vaihdettu, käymme läpi ajo-ohjeet, hallintalaitteiden käytön ja turvallisuusasiat niin,
että kaikki ymmärtävät miten ajaessa tulee toimia. Ajaminen on helppoa, koneet ovat
automaattivaihteisia, joten kuljettajan ei tarvitse keskittyä muuhun kuin itse ohjaamiseen. Rinteellä
vielä testataan tuntumaa - ettei huolet paina ja rasitu polla...
Liikkeelle lähdetään rauhallisesti, jotta mönkijät tulevat tutuiksi ja ajaminen tuntuu varmalta.

Tauko Sepänpajalla
Tauolla nautitaan yhdessä kahvit, mehut ja nuotiolla paistetut grillimakkarat.

Taas mennään!
Kun taito kasvaa, kasvavat myös ajohalut. Käymme reitit läpi niin, että haasteita riittää turvallisuutta
unohtamatta. Kamerat mukaan, niin on kavereillekin näytettävää!
Kellon komentaessa suuntaamme takaisin lähtöpisteeseen ja lopetamme mönkijäajelun Safaritalolle. Vaihdamme varusteet ja etenemme kohti uusia rientoja: saunaa, ruokailua ja ehkäpä
oluellekin.
-

-

Hinta: 200 € / mönkijä
• Minimi 1 mönkijä / tunti
• Maksimi 9 mönkijää
• sisältää edellä kuvatun 2 tuntisen ohjelman, varusteet, oppaan ja ALV 10 %.
Retkieväs / 8 € / hlö ALV 24 %
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•
•

Kahvi, kuuma mehu, makkara
Huom! Ilmoita tilauksen yhteydessä, mikäli et halua taukoeväitä.

MUUT MÖNKIJÄSAFARI-OHJELMAT:
Ryhmässä yli kymmenen jäsentä ja kaikki haluavat ajaa.
Jaetaan ryhmäsi niin, että 10 ajaa mönkijöillä ja loput ottavat Sepänpajalla mittaa toisistaan Kisailupaketin lajeissa.
Kisailu-paketti: Golf-puttaus, tikanheitto ja tarkkuusammunta värikuula-aseilla.
Vaihto esim. 50 minuutin välein.

Ryhmässä 30 jäsentä, ja kaikki haluavat ajaa!
Jaetaan ryhmäsi niin, että 10 ajaa mönkijöillä ja loput pelaavat sillä aikaa värikuulapeliä eli splättistä/
paintballia Messilässä Laason rinteillä. Vaihto esimerkiksi 50 minuutin välein. Laason kota toimii
hyvin tukikohtana ja vaihtoalueena.
-

Hinta: 2350 €
• Panokset kulutuksen mukaan 0,07 €/ kpl.
• Ohjelma sisältää 3 tuntia ohjelmaa, käytössä 10 mönkijää ja 20 asetta värikuulapeliin,
varusteet, ohjauksen, ja ALV 10 %.
• Kysy myös muita yhdistelmiä mönkijäajeluihin!

Non Stop-ajo
Liikuntapäivä ja erilaiset aktiviteetit eri puolilla. Mönkijät ovat teille valmiudessa.

Kysy lisää!
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Moottorikelkka- ja mönkijäsafareiden säännöt
MITÄ MÖNKIJÄ- JA MOOTTORIKELKKASAFAREILLE OSALLISTUVIEN ON HYVÄ
TIETÄÄ JA MUISTAA?
Moottorikelkka- ja Mönkijäsafareiden tilaajalle luettavaksi

Jotta kaikki sujuu niin kuin pitää, ohessa ohjeita ja sääntöjä, joita tilaajan tulee kertoa ennakkoon
ajajille:

1. Henkilökunnan ohjeita on turvallisuuden takia ehdottomasti noudatettava. Merkityltä
reitiltä ei saa poistua ja/tai oppaan merkitsemiä jälkiä seurattava.
2. Ennen safarille lähtöä otamme kaikilta ajajilta allekirjoituksen, missä he sitoutuvat
noudattamaan annettuja ohjeita.
3. Moottorikelkka ja/tai mönkijää saa ajaa 18 vuotta täyttänyt henkilö, jolla on B-ajokortti.
4. Alkoholia ei saa ajamisen aikana nauttia ja promilleraja on ehdottomasti nolla.
5. Nopeusrajoitus on maalla 60 km/tunti, ja jäällä 80 km/tunti. Reittikohtaisia
nopeusrajoituksia on noudatettava.
6. Moottorikelkat ovat liikennevakuutettuja, mönkijät eivät. Laskutamme ajajasta
johtuvan vahingon kustannusten mukaan tilaajalta täysimääräisenä.
7. Asiakkaat eivät ole vakuutettuja Jump Up Oy:n puolesta. Suosittelemme kaikille
asiakkaillemme omaa, vapaa-ajan vakuutusta.
8. Safarien aikana otetaan valokuvia, joita saatetaan julkaista sosiaalisen median
kanavissa. Jos et halua kuvaasi julkaistavan, ilmoitathan tästä ohjaajalle
Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Sitovat osallistujamäärät ilmoitettava ja mahdolliset peruutukset tehtävä 7 vrk ennen
tapahtumaa. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50% tilauksesta.
0-3 vrk ennen tapahtumaa peruutetut tilaukset veloitamme täydestä arvostaan.
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Kaikkea Kivaa
1. Värikuulapeli /Paintball
Jännitystä ja taistelua kaikille
Kokouksen jälkeen, polttareihin, kavereitten kanssa, firman tyky-päivä... Paintball, värikuulapeli,
splättis, monta nimeä ja tarinaa saunalle kerrottavaksi.
Peli on lipunryöstön säännöillä toimiva vauhdikas peli, joka sopii kaiken kuntoisille. Taktiikka on
myös suuressa osassa, eli kaikkien ei tarvitse ramboilla, vaan älyn käyttö on ratkaissut monta kertaa
voiton fyysisesti heikomman joukkueen eduksi.
Meiltä saatte maastopuvun, hanskat, maskin sekä aseet ja ohjaajan neuvot. Ohjaaja voi samalla
toimia niin tuomarina kuin myös grillimestarina, mikäli haluatte ottaa pelin lomaan esim.
grillimakkarat, kahvia ja kylmää mehua.
Pelin kesto sopimuksen mukaan (yleensä kaksituntisia). Peli on säännöiltään helppo: osuma maalaa
pelaajan, joka poistuu taukopaikalle odottamaan ratkaisua. Peli ratkeaa joko lipun ryöstöön tai
pelaajien loppumiseen toiselta joukkueelta. Erät ovat kestoltaan 15 min.
Pelialueella nuotiopaikka penkkeineen, ja kota minkä lämmössä voi huoltaa niin kaluston kuin
pelaajat.
-

-

Hinta: 10 hlöä 484€
• Seuraavat pelaajat 44 €/tunti/ hlö.
• Panokset 0,07 €/ kpl (laskutetaan kulutuksen mukaan)
Mahdolliset tarjoilut laskuttaa Messilä tilauksenne mukaan. Me toimitamme ne pelipaikalle.

2. Sisupaketti
Ohjelman rakenne on laadittu siten, että se soveltuu kaikille, kuntoon katsomatta.
Ohjelma (Huom! Kellonajat ovat viitteellisiä):
Klo 17.00 Kokoontuminen hotellin edessä. Klo 17.15 Hengennostatusjuoma kodalla. (Ei sisälly
paketin hintaan, laskutus Messilän kautta.) Jaamme ryhmän joukkueisiin, jotka kisailevat seuraavilla
rasteilla:
•
•
•
•
•

Kaverinkanto
Kotatikkaturnaus
Köydenveto
Linnunpöntön rakennus
“Sokea Kesäkaveri” -viestikilpailu

-

Hinta: 10 hlöä 484 €
o Seuraavat 39 €/tunti/hlö.
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-

Rastien välissä tauko kodalla, jossa tarjolla Hengennostatusjuomaa. (Ei sisälly paketin hintaan,
laskutus Messilän kautta)

Kilpailujen jälkeen seuraa palkintojenjako, jossa urheat joukkueet palkitaan esim. kuohuviinipulloilla.
Lopettelemme tapahtuman n. klo 19.00, jonka jälkeen on vapaata ohjelmaa, esimerkiksi saunomista.
(Tarjoilut ja sauna eivät sisälly paketin hintaan. Laskutus Messilän kautta.)

3. Talviolympialaiset
Kisailua kaiken kuntoisille
Ohjelma (huom. kellonajat viitteellisiä):
klo 17.00 Kokoontuminen hotellin edessä. klo 17.15 Hengennostatusjuoma kodalla. Jaamme
ryhmänne joukkueisiin, jotka kisailevat eri rasteilla.
Rastit:
•
•
•
•
•

Pulkkamäki
Tandemhiihto
Köydenveto
Potkukelkkaviesti
“Sokea Lumimies” -viestikilpailu

Rastien välissä tauko kodalla, jossa tarjolla “Hengennostatusjuomaa”. Kilpailujen jälkeen tulosten
julkaisu, jonka jälkeen vapaata ohjelmaa, esimerkiksi saunomista. Lopettelemme kello 19 aikaan.
-

Hinta: 10 hlöä 484 €
• Seuraavat 39 €/tunti/hlö.
• Hinta sisältää ohjauksen ja rastit sekä ALV 10 %.
• Juomatarjoilut ja sauna eivät sisälly paketin hintaan. Laskutus Messilän kautta.

4. Hiukkasen kiihdytin
Vauhdin hurmaa Stiga-kelkalla
Tässä lajissa ratkaistaan päivän nopein kiihdyttäjä - välineenä Stiga-kelkka tai pulkka. Lähtöpaikka,
matkan pituus ja rata ovat kaikille samat. Radalla lahjomaton tutka mittaa ohikiitävän objektin
nopeuden. Ensin on harjoituskiihdytys, jonka jälkeen kaksi mittausta. Kroppa lämmitellään
lähtöviivalle kavutessa.
Kisan kesto 1-2 tuntia.
-

Hinta: 10 hlöä 484 €
• Seuraavat 39 €/tunti/hlö.
• Sisältää ohjauksen ja varusteet sekä ALV 10 %.
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5. Pilkkiretki
Kalaonnea Vesijärvellä
Kokoontuminen Messilän hotellin edessä, josta siirrymme koko ryhmän voimin Vesijärven jäälle
kokeilemaan kalaonneamme. Keskustelemme pilkkimisen nikseistä ja nautimme yhdessäolosta.
Välillä nostamme onget ylös ja huilaamme kahvihetken merkeissä.
Retki kestää 2 - 3 tuntia.
-

Hinta: 10 hlöä 484 €
• Seuraavat 39 €/tunti/hlö.
• Hinta sisältää ohjauksen, onget, syötit ja kairat, penkin sekä ALV 10 %.
• Lisäksi tarjoilut, jotka Messilä laskuttaa tilauksen mukaan.

6. Kisailu-paketti
Opas tulee noutamaan joukkonne hotellin edestä. Kävellen Sepänpajalle, joka on lämminhenkinen
vanha hirsinen rakennus, joka on toiminut aiemmin (yllätys yllätys) säpän työpajana.
Nykyisessä käytössä se toimii tilausravintolana. Sisälle avotulen lämpöön mahtuu 20 henkeä. Sikarin
ystävät ilahtuvat, sillä ulkoterassi on suoraan yhteydessä, jos pahasti vettä sataa ei pikkusavut haittaa
tätä tilaa! Kisatkin menevät mukavasti, sillä golf-puttaus suoritetaan siis sisätiloissa huonon sään
sattuessa. Tarkkuusammunta on aivan välittömässä yhteydessä ja otetaan mukaan sateenvarjo,
jonka suojassa on hyvä pysytellä, samalla omaa silmäntarkkuutta kokeillen.
Pisteet lasketaan henkilökohtaisesti yhteen, ja voittaja palkitaan kuohuviinillä (riittää sitten tuliaisia
kotiväellekin).
Pajan sisällä olevalla avotulella makkaran grillausta ja Karhun maistelua.
-

Kisat noin 10 henkilölle 484 €
• Seuraavat 39 €/tunti/hlö.
• Hinta sisältää ALV 10 % sekä palkinnon.
• Messilä laskuttaa tarjoilut kulutuksen mukaan.

Ei tarvitse vaihtaa vaatteita, hotellilta kävelee kisapaikalle pari minuuttia. Jos sataa, mahtuu väki
Pajaan sisään.

7. Sumopaini
Näin selviää Suurin Pudottaja!
Tiputuskaaviolla katsotaan, kuka on teidän joukkueenne Mestari. Pukuna on jättikokoinen
pehmustettu “Michelin- mies”, kaula on suojattu sekä pään suojana pehmikekypärä. Areenana toimii
tatami, missä värein merkattu alue. Tässä pärjää myös taktiikalla, ei pelkällä voimalla.
-

Hinta 484 € 10 hlöä
• Seuraavat hlöt 39 €
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•

Hinta sisältää ALV 10 %

8. Iltaohjelmaa porukalle
Lähtekää porukalla happihyppelylle lumikenkäilemään ja pulkkamäkeen! Tilaa suoraan hotellille
tarvitsemasi määrä. Lumikengät, sauvat ja pulkat illaksi käyttöön.
-

Hinta 20€ / henkilö
• Pakettiin kuuluvat lumikengät, sauvat ja pulkka per henkilö.
• Tuomme tavarat hotellille ennakkotilauksesta, palautus samaan paikkaan. Voimme
laskuttaa Messilän kanssa yhdessä.
• Hinta sisältää ALV 10 %

9. Yöpyvä asiakas
Tarjoamme Non-Stop moottorikelkkailua 5:llä kelkalla yhden tunnin! Moottorikelkkailun
kokeiluaktiviteetti sopii kaikille. Ajajia voi olla vaikka 20! Talvipäivän tiimellykseen kelkkailua,
nuotiomakkaraa, kahvia, mehua ja chillailua! Suosittelemme taukotarjoiluja, kuten kuumaa kahvia,
mehua ja grillimakkaraa, jotka saadaan tilauksesta Messilältä.
Pidämme tukikohtana vanhaa sepän pajaa, missä ajotuli lämmittää sisällä. Ajamme Messilän
maisemissa ryhmälle sopivassa maastossa.
Vaatetus tulee olla säänmukainen, mukaan ottakaa myös lämpimät kengät ja käsineet. Voitte myös
vuokrata tarvittaessa kelkkahaalarit, saappaat, rukkaset, villasukat ja kypärämyssy hintaan 10€/ hlö.
Ohjelman kesto on 1 tunti ja se sisältää koulutuksen.
-

Hinta alk. 500€/ 5 moottorikelkkaa/ tunti
• Hinta sisältää koulutuksen
• Messilä laskuttaa tarjoilut kulutuksen mukaan
• Voimme laskuttaa asiakkaat yhteislaskulla Messilän kanssa
• Hinta sisältää ALV 10 %

-

Mahdollisuus talvivaatetusvuokraan 10€/ hlö; Kelkkahaalarit, saappaat, rukkaset, villasukat ja
kypärämyssy
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10. Polttariohjelmaa
❖ Ratsastus:
Polttaripäivän päähenkilö laitetaan hevosen selkään
kokeilemaan ratsastuksen jaloa urheilua! Teille on varattu
yksityistilaisuus, jonka aikana voitte pitää hauskaa omalla
porukalla.
o
o
o
o

Hinta 75€
Hinta sisältää ohjaajan, opastuksen, hevosen, varusteet
ja yksityistilaisuuden
Kesto noin 0,5 - 1h kuntoon laittoineen
Lisätietoja kysyttäessä

❖ Mönkijäkokeilu (katso video!)
Naiset ja herrat, mönkijäkokeilu on hauska aktiviteetti polttaripäivään. Tämä hurjapäinen meno
sopii kaikille!
o
o
o

Hinta alkaen 50 €/ mönkijä
Kesto 0,5 h
Lisätietoja kysyttäessä

❖ Turnajaiset (katso video!)
Jännittävissä turnajaisissa kaksi mönkijäkuskia ottaa mittaa toisistaan radalla ja samalla ampuvat
värikuulin toisiaan! Tästä kisasta ei vauhtia puutu!
o
o
o
o

Hinta alkaen 150 €
Paketti alkaen 2 mönkijää/ 2 asetta/ 500 kuulaa / 2 asua
Kesto noin 1h
Määrää lisätään tarvittaessa/ lisätietoja kysyttäessä

❖ Polttaripeli
Polttaripäivään saa vilskettä polttaripelin avulla! Pelissä päivän
päähenkilö puetaan hassuun eläinasuun, jossa hän pelaa
värikuulasotaa muun porukan kanssa
o
o

o
o

Hinta 39€ /hlö
Paketti alkaen 300 ammusta/ kota käytössä/
juhlahenkilölle valintanne mukaan asu: pupu, karhu
tai seepra
Kesto noin 2h
Lisätietoja kysyttäessä
JUMP UP OY
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Vuokrattavaa
VUOKRALLE VAIKKA JA MITÄ!

Talutusratsastus
450 €/3 hevosta /2 tuntia

Stiga-kelkat

Lapsiparkki

12 €/kelkka/päivä

45 €/tuntihoitaja/tunti (enintään 5 lasta, yli 5 v.)

Pilkkisetti

Pulkat

25 €/setti/päivä (settiin sisältyy kaira, onki ja
syötit, jakkara)

6 €/pulkka/päivä

Tandem-sukset

Kävelysauvat

25 €/suksipari/päivä

8 €/sauvapari/päivä

Laskettelupuvut

Myrskylyhdyt

35 €/puku/päivä

6 €/lyhty/päivä

Sumopainipuvut + tatami

Lumikengät /sauvat

250 €/päivä

20 €/puolipäivää, 30 € /koko päivä

Hinnat sisältävät ALV 10 / 24 %.
Toimitamme vuokrattavat tavarat haluamaanne paikkaan Messilän alueella toivottuna ajankohtana.
Toimitusmaksu on 10 €.
Vuokrattaessa tilaaja on velvollinen korvaamaan mahdolliset kadotetut ja rikkoutuneet
välineet/varusteet. Vahinkotapausten välttämiseksi henkilökunnan ohjeita on ehdottomasti
noudatettava.
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