
Kevadel
klassiga

seiklema!



Teie valikute lihtsustamiseks oleme koostanud

erinevatele vanustele sobivatest seiklustegevustest

kaks paketti. Paketid sisaldavad ka lõunasööki.

 

 

lihapallid valge kastmega

ahjukartul

porgandi-kapsasalat

marja-purukook

vesi, morss

Lõunasöök:

 

 

 
NB! Avatud on vaid Teie valitud paketis olevad

atraktsioonid. Tervet elamusparki on võimalik nautida

suvel keskuse lahtiolekuaegadel. 

 

 

Tutvu pakettidega 

Kiviõli
Seikluskeskuse
klassiekskursioonid

Alates 2020 maikuust kutsume Teid veetma

erakordset klassilõpuekskursiooni Ida-Virumaal, meie

uuenenud seikluskeskuses.  Põlevkivitööstuse

pärandina sündinud Eesti kõrgeimal tehismäel on

oma õpetlik ning emotsionaalne lugu, mis ei jäta

kedagi külmaks. Teid võtab rõõmuga vastu 2018

aastal parimaks turismiprojektiks nimetatud

elamuspark, mis pakub aktiivset ning põnevat

tegevust igale vanusele!



Pakett 1.-4. klassile

LIIKLUSLINNAK PÕNEVKIVI
KAEVANDUS PUMPTRACK

TUUBID KREISIKART RANNAVALVE
PAADID

https://seikluskeskus.ee/tegevus/liikluslinnak/
https://seikluskeskus.ee/tegevus/ponevkivikaevandus/
https://seikluskeskus.ee/tegevus/rattapark/
https://seikluskeskus.ee/tegevus/kreisikart/
https://seikluskeskus.ee/tegevus/suvine-tuubirada/
https://seikluskeskus.ee/tegevus/elektrimootoriga-paadid/


Pakett 5+  klassile

KÕRGSEIKLUSPARK

PÕNEVKIVI
KAEVANDUS PUMPTRACKKREISIKART

RANNAVALVE
PAADID

https://seikluskeskus.ee/tegevus/kreisikart/
https://seikluskeskus.ee/tegevus/ponevkivikaevandus/
https://seikluskeskus.ee/tegevus/rattapark/
https://seikluskeskus.ee/tegevus/seikluspark/
https://seikluskeskus.ee/tegevus/elektrimootoriga-paadid/


Küsige vabu kuupäevi:
info@seikluskeskus.ee või 53 317 322

Valitud paketi atraktsioonide hind õpilase

kohta - 18 €/in

Lõunasöök - 5 €/in

 

Lastegrupiga saab tasuta kaasa kuni 5

saatjat. Paketti on võimalik kasutada

esmaspäevast reedeni!

 

Broneerige enne veebruari lõppu, saate

-10% paketisoodustuse!

 

Kasutades meie transpordipartnerit,

MKAutobuss, saate märksõnaga “Kiviõli

Seikluskeskus” -10% soodustust

 

 

HINNAKIRI

Lisaks kirjeldatud pakettidele teeme Teile

väljasõidu planeerimise väga lihtsaks,

aidates vajadusel ka transporti ja teisi

piirkonna vaatamisväärsusi leida.

 

Kui tulete Seiklusmaale mitmeks päevaks,

leiate majutuskoha meie veebilehelt. 

 

Kõike eelnevat saame pakkuda iga päev

vaid piiratud arvul gruppide - seetõttu tasub

kindlasti kohe oma huvist märku

anda info@seikluskeskus.ee

 

LISAINFO

https://www.mkautobuss.ee/
https://seikluskeskus.ee/majutus/


Palume lastega kaasa võtta 5 saatjat, et lastel oleks iga

atraktsiooni juures tuttav inimene, kelle poole vajadusel

pöörduda.

1-4 klassi paketis on atraktsioone, mis soovivad ka

täiskasvanud saatja osalemist atraktsioonil  -  saatjad, olge

valmis koos lastega lustima!

Riietu vastavalt ilmale, sest tegevus toimub õues ja iga

ilmaga.

Aktiivseteks tegevusteks on kohapeal ette nähtud 3 tundi,

kasutage aega targasti.

Tutvu eelnevalt atraktsiooni juhenditega, et kohapeal

ootamatuseid vältida.

Lõunasöögil osalejad palume hiljemalt 5 päeva enne

väljasõitu kinnitada.

Toreda päeva
meelespea!


