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SISÄOHJELMAPALVELUT
Tyhy-päivien piristeeksi,
tiimipäivien haasteiksi
tai pikkujoulujen
kohokohdaksi.
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seikkailullisia
elämyksiä

WESTARIT SISÄOHJELMAPALVELUT
- TYHY-PÄIVIEN PIRISTEEKSI
SISÄKISAILUT PIENILLE JA ISOILLE RYHMILLE
TALVI 2022-2023
Joskus syksyinen ja sateinen sää ei houkuttele ulos. Silloin on hyvä kokea elämyksiä ja tarttua
haasteeseen siististi sisätiloissa. Westarit tarjoaa mm. Westarien Juke Poksin ja lähempänä joulua
myös Westarien joulumysteerin sekä piparikisan. Mauno Mustaparran haaste sopii vähän
pienemmille ryhmille sekä Westarit ESCAPE™ on tiimihaasteiden kuningas.

1. MAUNO MUSTAPARRAN HAASTE
Mauno Mustaparta yrittää pyrkiä kuuluisan ja pahamaineisen Rövarsholman rosvojoukon
täysivaltaiseksi jäseneksi. Hän joutuu suoriutumaan viidestä haasteesta, missä aivonystyröitä ei
säästellä. Tässä tervantuoksuisessa kisailussa on sopivasti käsille työtä ja aivoille haastetta.
Läpäiseekö teidän tiiminne tämän rosvoriitin ja auttaa Mauno Mustaparran rosvojoukon jäseneksi?
Kesto n. 60-90 min
Ryhmän koko: 10 - 40 hlö
Hinta: 290 € + 9,50 €/hlö (alv 0)

2. WESTARIEN JOULUMYSTEERI
Westarien joulumysteeri on toiminnallinen ongelmanratkaisu
aktiviteetti, missä jokainen pöytäkunta joutuu erilaisten
tehtävien eteen. Kaikkien panosta tarvitaan, jotta joulun
mysteeri ratkeaa ja koko ryhmä pääsee yhdessä maaliin. Mikä
pöytäkunta on nopein? Mikä taas nokkelin? Tarviiko jotkut
kenties muiden apua? Päämäärä on kuitenkin yhteinen.
Joululahjapaketti on saatava auki!
Sopii myös isoille ryhmille.
Kesto n. 60 min
Ryhmän koko: 10 - 100 hlö
Hinta: 290 € + 9,50 €/hlö (alv 0)

3. JOULUISET PIPARIKISAT
Muistatko aikaa, kun joulun valmistelut oli vuoden odotetuin
hetki. Uunista leijaili piparin tuoksu ja käsillä tekemisen ilo oli
ylimmillään. Kavalton piparikisassa pääsette sormet taikinassa
suunnittelemaan ja leipomaan, mitä mielikuvituksellisempia
piparitaloja. Välillä visaillaan teeman mukaisesti ja lopuksi
jouluinen raati arvostelee kenen luomus säihkyy upeimpana
joulutähden alla.
Kesto n. 90 min
Ryhmän koko: 10 - 30 hlö
Hinta: 350 € + 9,50 €/hlö (alv 0)
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4. WESTARIEN JUKE POKSI
Oletko Frank Pappan veroinen musiikkivelho tai päihitätkö Holle
Holopaisen biisitietämyksessä? Tuliko aikoinaan Jyrki tai
Jahnukaisen levyraati tutuksi telkkarista? Vai elätkö edelleen
lauantaitanssien kulta-aikaa. Hauska ja jännittävä musavisa
testaa kenellä biisit hallussa ja bändit sopivan tuoreessa
muistissa. Ääntä ja äksöniä, savua ja värivaloja, vaikka
pikkujoulujen piristeeksi.
Voit valita seitsemästä kategoriasta omasi tai räätälöidään teille
sopiva aikakausien sekamelska:
• Fifty Sixty
• 70’s Hits
• Kasari rules
• Ysäristä kohden Y2K
• Tämän vuosisadan parhaat
• Suomiklassikot ja Finnhits
• Aikakausien sekamelska, jokaiselle jotakin
Kesto n. 60 min
Ryhmän koko: 10 - 100 hlö
Hinta: 290 € + 9,50 €/hlö (alv 0)

5. WESTARIT ESCAPE™
Testaa tiimisi paineensietokyky, kekseliäisyys sekä tiimihenki
turvallisesti Westarit ESCAPE™ eli siirrettävällä pakopelillä.
Vuosittain vaihtuvat teemat pitää mielenkiinnon yllä
useammankin kerran. Ratkaisetteko te tehtävän alle 60
minuutissa? Ottakaa haaste vastaan!
Teemat:

• Pirullinen pakkasukko
• Ryövärinluolan legendan arvoitus
• Hyytävä hautuumaa
Kesto n. 60 min
Ryhmän koko: 6 - 15 hlö
Hinta: 395 € (alv 0) /1 peli yhteistyökumppaneiden tiloissa
695 € (alv 0) kaksi peräkkäistä peliä
445 € (alv 0) /peli asiakkaan omissa tiloissa
max. 30 km säteellä Turusta
Hinnat voimassa toistaiseksi.
Katso lisää Westarit ohjelmapalveluista:

westarit.
Sopimusehdot: westarit. /koti/sopimusehdot
Lisätietoja:
posti@westarit.
+358 50 3628511
www.facebook.com/westarit
www.instagram.com/westarit
2022-2023
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