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Rökbastu

I rökbastuns väldoftande vänliga dunkel har fäbod-
folket i generationer ångat bort arbetsdagens mödor 
och återfödda stigit ut under midnattsolens ljus 
eller norrskenets dansande draperier. 

En introduktion till bastukulturen ingår liksom 
handdukar, lättdryck och tilltugg. Gruppstorlek 
upp till 20 personer. Kostnad: SEK 3000 + SEK 60 
per person.

Kobingo

I vilken ruta bajsar kon? Vi har kon – ni står för in-
satserna och vinsterna!  Ett muntert och sällskapligt 
lotteri med många goda skratt.  Kostnad: SEK 1200 
per ko.  Tid - beror på kon…

Vinterlekar

I mindre grupper får ni ta er an ett antal utma-
ningar av både konstnärlig och fysisk karaktär, 
samarbete är som vanligt essentiellt. Gruppstorlek 
upp till 100 personer. Kostnad: SEK 390 per person.          
Tid ca 2 timmar.

Bra att tänka på

Ovanstående är ett axplock av våra aktiviteter. 

Er aktivitet arrangera vi året om med anpassning till 
rådande årstid och andra förhållanden.

I samarbete med andra anläggningar ordnar vi          
boende, transporter, mat etc.

Minsta gruppstorlek 12 personer.

Priser gäller 2010.

The sky is our limit! Så enkelt kan man uttrycka sig 
när det gäller de gruppaktiviteter vi kan erbjuda. In-
spirerade av Hanhivittikkos rika kultur- och naturarv 
arrangerar vi er aktivitet; Vare sig det gäller incentiv-
arrangemang, team-building för arbetsgrupper, lätt-
sammare kontaktskapande aktiviteter, stillsammare 
nöjen för seniorer eller vilda busiga lekar för barn. 

Hantverksutmaning

I mindre grupper får ni ett antal uppgifter att lösa 
som kräver både samarbete, snille och fingerfärdig-
het. Vernissagen blir en uppvisning i kreativitet 
och fantasi! Gruppstorlek upp till 100 personer.            
Kostnad: SEK 350 per person. Tid ca 2 timmar.

Barn- och familjaktivitet

Nyckelorden är kreativt och konkret – praktiskt ska-
pande för barn och familjer. Gruppstorlek upp till 100 
personer. Kostnad: SEK 100 kr per person över 2 år.

Aktivitetsplats Hanhivittikko
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