Versona liukulumikenkä (suksi) warm up
Kuvaus
OAC-liukulumikenkä (suksi) on suomessa kehitetty ja
valmistettu tuote. Tuotteessa yhdistyy metsäsuksen ja
lumikengän hyvät ominaisuudet ja se on hauska, helppo
ja turvallinen tapa liikkua lumisessa luonnossa!
Liukulumikenkä warm up on kahden tunnin mittainen retki
lähiluontoon. Aluksi tutustumme sukseen ja suksen
ominaisuuksiin tasaisella maalla. Teemme muutamia
tekniikka harjoitteita riippuen osallistujaryhmän taidoista.
Valitsemme alkuun tasaisia maaston osuuksia, jonka
jälkeen opettelemme nousua. Suksissa on ns. skinipohja,
joka pitää jyrkissäkin nousuissa kuten lumikenkä.
Maaston mahdollistaessa ja taidon karttuessa kokeilemme
laskemista ensin loivemmissa mäissä ja lopuksi jos taidot
mahdollistavat jyrkemissäkin laskuissa ns. telemark
tekniikalla.

Palvelun koko kesto:
2 h tai asiakkaan
toivomuksen mukaan.

Hlö määrä:
10 henkilöä kerralla

Hintaan kuuluu:

Asiakkaan oma varustus:
-Innostunut ja vastaanottavainen mieli!
-Säänmukainen ulkoiluvarustus kuten hiihto. ( Yleensä
ihmisillä liikaa päällä vaatetta)
-Suosittelemme pientä reppua jossa juomapullo ja taukotakki
sekä hieman purtavaa.
-Lämpimät hiihto tms hanskat tai rukkaset.
-Tukevat VARRELLISET vaellus tai talvikengät.
-Juomapuollot ja riitävästi vettä min 0,5l.
-Matka ja/ tai tapaturmavakuutukset
Missä:
Kaikki paikat joissa on lunta vähintään 15 cm.
Milloin:
Lumitilanteen mukaan marraskuusta huhtikuulle. Lapissa jopa
pidempään.

-Alkuopastus ja oppaan palvelut
koko palvelun ajan
-OAC Kar UC skin based
liukulumikengät
147 cm x 10 kpl,
-Oac POH UC 100 cm
x 1 (lapsille)
-Black Diamond Traverse sauvat x
10 ( säädettävä malli)
-Lumilahkeet
Em. hintaan 30 km säteellä
Peurungasta tai Jyväskylästä.

Hinta:
540 € + alv 10 % = 594 € ( 7-10
henkilöä)
430 € + alv 10 % = 473 € (1-6
henkilöä)

Kenelle:
Kaiken kuntoisille. N. yli 150 cm pitkille.'
Kohderyhmiä:
- Ulkoilusta nauttivat
- Hyväkuntoiset senioriryhmät
- Naisporukat esim. kiireettömälle retkelle
- Heterogeeniset työporukat, voidaa jakaa
joko usemapaan ryhmään tai skaalat
- Hiihtotaidottomille ulkomaalaisille huippu
elämys.
- Sporttisille ryhmille skaalattuna esim.
haastavampia mäkisiä reittejä
-Ulkomaalaisille turisteille.
- Luonnosta kiinnostuneille.
-Outdoor asioista kiinnostuneille.
(Skaalataan asiakasryhmän mukaan
sopiva
-Suomi faneille.

Palvelukielet:
Suomi ja Englanti, lisähinnasta muut
kielet mm. Venäjä, Espanja, Saksa jne.
alk 50 € / h tulkkausopastus.
Palveluehdot:
Kts Versonan palveluehdot
kotisivuiltamme
https://versona.fi/fi/versonan-palvelutyksityisille/

Lisähinnasta:
Esim. Nokipannukahvit suolaisen tai
makea kanssa alk. 15 €/ hlö.
Nokipannukahvit, yrttipakuriteet,
mustikkakeitto ja savupororuiseväs
25 eur / hlö Erillinen paikalla tehty
laavuateria min. 8 henkilöä/ alk 30
eur/hlö. + alv Tilaus lounas alueen
ravintoloista.
30 km yli menevältä matkalta laskutamme 2 eur / km + matka ajasta 45 €/h.

