Virkistyspäivät
ja kokoukset
Ankkapurhassa
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Virkistys- ja tykyp

Monipuolisista ohjelmistamme löytyy
jokaiselle jotakin;
Liikuntaa ja seikkailua
Maastopyöräily - tekniikkaopastus ja pieni maastolenkki
Hinta: 180 €/1-10 hlöä
Suurkanoottimelonta - tiimityöskentelyä meloen
Hinta: 180 €/kanootti (5-9 hlöä), 2 kanoottia käytettävissä
Melonta - tekniikka ja melonta intiaanikanooteilla
Hinta: 17€/hlö, minimilaskutus 255 €/1-15 hlöä
Anjalan Tarzan - jättikeinu puiden latvuksissa
Hinta: 25 €/hlö, minimilaskutus 375 €/ryhmä
Korikiipeily - kiipeile kohti korkeuksia
Hinta: 21 €/hlö, minilaskutus 315 €/ryhmä
Puukiipeily - seinäkiipeilyotteilla puun runkoa ylös
Hinta: 21 €/hlö, minilaskutus 315 €/ryhmä
Täyttä sirkusta - tutustumista sirkusvälineisiin
Hinta: alkaen 190 €/15 hlöä
Tanssillinen musiikkijumppa - hauskanpitoa ryhmässä
Anjalan kätköt - ongelmanratkaisua GPS:n avulla
Toiminnallinen lihaskuntoharjoitus - reipas kuntopiiri
Anjalan palloilut - erilaisiin pallopeleihin tutustumista
Anjala Rogaining - suunnistusseikkailu lähimaastossa
Sauvakävely - tekniikkaa ja leppoisa lenkki metsäteillä
Kehonhuolto ja rentoutus - hetki aikaa itsellesi
Lumikenkäily - pieni retki lähimaastossa
Jousiammunta - jousiammunnan tekniikkaharjoittelua
Hinnat: alkaen 150 €/15 hlöä

päivät Anjalassa
Historiaa
Wanhan ajan koulupäivä
- 1800-luvun koulupäivän tunnelmaa
Tarinakierros
- Kierros Anjalan kartanon ympäristössä ja Wreden hautuumaalla
Hinnat: alkaen 150 €/15 hlöä
Anjalan aikakone - roolipeli, historiaa ja entisajan elämää
Hinta: 280 €/1-30 hlöä

Tiimitaitoja
Labyrintti - ryhmätehtäviä metsälabyrintissä
Pehtoorin pulmat - ongelmanratkaisua pienryhmissä
Draamapaja - hauskoja ilmaisutaidon harjoitteita
Tiimivaijerirata - toiminnallisia pulmatehtäviä
Hinnat: alkaen 150 €/15 hlöä

Esimerkki, 15 hlö
klo 9.00 Aamukahvit ja omaa koulutusta
kokoustiloissamme
klo 11-12 lounas
Ravintola Ankkapurhan Helmessä
klo 12-13.30 Anjala Rogaining
klo 13.30-14.00 Nokipannukahvit Kodalla
klo 14.00-15.30 Kehonhuolto ja rentoutus
Esimerkkikokonaisuuden hinta 55,40 €/hlö

Suunnitellaan yhdessä juuri teidän
näköisenne virkistys- tai tyky-päivä!

Löydät meidät Kouvolasta,
Anjalan kylästä Kymijoen varrelta.
Vain 1,5 tunnin matkan päässä
pääkaupunkiseudulta.

Nuorisokeskus Anjala
Ankkapurhantie 6A
46910 Anjala
puh. 020 611 6201
nuorisokeskusanjala@ankkapurha.fi

Monipuoliset tilat ja runsas
ohjelmatarjonta mahdollistavat
monenlaisten tilaisuuksien
järjestämisen.
Käytössä on 149 hyvätasoista
majoituspaikkaa ryhmille,
ruokapalvelut, sauna, useita
erilaisia kokoustiloja ja
ammattitaitoinen henkilökunta.
Palvelemme ympäri vuoden!

www.nuorisokeskusanjala.f i
Tee arvovalinta! Ostamalla meiltä palvelun tuet suomalaista nuorisotyötä!

