PRAMOGOS JŪSŲ ĮMONĖS RENGINIUI

ŽYGIAI

1. Miško, parko, pelkės lobiai
2. Orientacinės miške, mieste, ant ežero
3. Išgyvenimo kursas Lietuvos miške

KELIONĖS

1. Su vikingais į Mingę
2. Dzūkijos perliukai
3. Nuotykiai Aukštaitijoje

Ekstra pasiūlymai:
• Nuotykiai pelkėje
• Nuotykiai naktį miške

IŠŠŪKIS

STATYBOS

1. Motopramoga
2. Bekelės turas enduro
motociklais
3. Pasivažinėjimas
lenktyniniu bagiu

ŽAIDIMAI

1. Nuotykinis komandos formavimo kursas
2. Komandinė dvasia

1. Plaustų mūšis
2. Kartų varžybos
3. Kaimo šventė

Ekstra pasiūlymas:
• Skautų stovykla

3. Smegenų žaidimai
Ekstra pasiūlymas:
• Robinzono beieškant

Apie mus

Klientai

www.nuotykiuekspertai.lt

PRAMOGŲ ŽENKLIUKAI
tik vasarą

tik žiemą

tik viduje

krūvis

ŽYGIAI

„Gamta – mūsų motina!“

MIŠKO, PARKO, PELKĖS LOBIAI
Būkite atidūs, nes aplinkui daug užuominų, daug gamtos sukurtų nuorodų
link Jūsų tikslo. Būkite komandiški, nes miške niekas nenori likti vienas.
Būkite kūrybingi, nes Jūsų laukia įdomios užduotys.
iki 4 val

neribotas skaičius

nuo 13 EUR BE PVM

1 asmeniui

ORIENTACINĖS MIŠKE, MIESTE, ANT EŽERO
Pačios linksmiausios ir universaliausios varžybos gryname ore visam
kolektyvui nepriklausomai nuo amžiaus ir lyties. Čia dalyvauja visi,
o svarbiausia – visi kartu atsiduoda gamtai ir jos išdaigoms.
iki 3 val

neribotas skaičius

nuo 10 EUR BE PVM

1 asmeniui

IŠGYVENIMO KURSAS LIETUVOS MIŠKE
Atraskime protėvių gebėjimus norint išgyventi gamtoje, nors trumpam
atsiduokime jos globai. Svarbiausių įrankių rinkinukas, užduotys su
žemėlapiu ir pirmyn į mišką, į nuotykius gamtoje.
iki 4-5 val

nuo 10 iki 50

nuo 20 EUR BE PVM
1 asmeniui

EKSTRA PASIŪLYMAI:
NUOTYKIAI PELKĖJE
Atsiduokite motinai gamtai ir ji jumis pasirūpins. Tokių pojūčių nepajusite
niekur kitur, o tik tikroje Lietuvos pelkėje. Ji tave įtraukia ir nenori paleisti.
iki 2 val

nuo 6 iki 50

nuo 12 EUR BE PVM
1 asmeniui

NUOTYKIAI NAKTĮ MIŠKE
Patikrinkite savo gebėjimus miške naktį. Suvokite tamsos jaukumą ir grožį.
Prisiminkite vaikystę, kai ėjote susikibę rankutėmis ir suprasite artumo svarbą.
Jūsų laukia nuotaikingos užduotys gamtos apsuptyje.
iki 2,5 val

nuo 8 iki 24

nuo 16 EUR BE PVM
1 asmeniui

KELIONĖS

„Kelelis tolimas, kelelis artimas...
Mano arkliai mane vis tiek namo parveš.“

SU VIKINGAIS Į MINGĘ
Pažinkite Lietuvą keliaudami su nuotykiais! Paskanaukite skirtingų regionų
patiekalų! Suraskite vikingų paliktus pėdsakus! Praleiskite puikiai laiką su
kolegomis!
iki 15 val

nuo 18 iki 70

nuo 35 EUR BE PVM

(be autobuso nuomos)

1 asmeniui

DZŪKIJOS PERLIUKAI
Pažinkite Dzūkijos perliukus azartiškame žaidime, ieškodami atsakymų
lankytinose vietose. Jūs aplankysite Merkinę, Marcinkonis ir Zervynas,
išragausite visą jų kulinarinį paveldą.
iki 10 val

nuo 18 iki 70

nuo 25 EUR BE PVM

(be autobuso nuomos)

1 asmeniui

NUOTYKIAI AUKŠTAITIJOJE
Lankomiausios Aukštaitijos vietos laukia Jūsų. Ieškosite atsakymų
aplankydami tiek gamtos, tiek kultūrinius objektus. O Labanoro restorane
išragausite jų kulinarinį paveldą.
iki 10 val

nuo 18 iki 70

nuo 25 EUR BE PVM

(be autobuso nuomos)

1 asmeniui

Norėjau padėkoti už tokios smagios išvykos organizavimą. Visi išsimiegojo, pailsėjo ir šiandien girdžiu vien tik teigiamus
atsiliepimus! Nuotykinė ekskursija buvo itin turininga, įdomi ir įsimintina. Vikingas labai charizmatiškas, sugebėjęs puikiai
suvaldyti ir užimti didelę ir energingą mūsų kompaniją.
Dar kartą ačiū už tokį puikų renginio organizavimą!
Transcom | Head of Business Support Team Lithuania
Aistė Gataveckienė

STATYBOS

„Kaip pasiklosi, taip ir miegosi.
Kaip sukonstruosi, taip ir važiuosi.“

PLAUSTŲ MŪŠIS
Pastatykite su komanda plaustą ir nugalėkite vandens mūšį.
Azarto kupinos varžytuvės ant kranto ir vandens nepaliks abejingų
pergalės troškimui.
iki 3-4 val

nuo 18 iki 100

nuo 25 EUR BE PVM
1 asmeniui

KARTŲ VARŽYBOS
Greitis, komanda, sirgaliai! Visi reikalingi, visi yra svarbi sudedamoji varžybų
dalis. Konstruosite, dekoruosite ir galiausiai lenktyniausite. Tai azartiškiausias
Jūsų įmonės renginys!
iki 4 val

nuo 12 iki 40

nuo 34 EUR BE PVM
1 asmeniui

KAIMO ŠVENTĖ
Pastatykite gražiausią kaimo pašiūrę, nes tuoj prasidės šventė.
Suformuotame iš pašiūrių kiemelyje azartiškiausios kaimiečių rungtys
bei tautinio paveldo perliukai.
iki 6-7 val

nuo 30 iki 150

nuo 34 EUR BE PVM
1 asmeniui

EKSTRA PASIŪLYMAS:
SKAUTŲ STOVYKLA
Patirkite unikalią skautišką dieną, kuri susideda iš buvimo gamtoje,
mokymosi veikiant, kuriant stovyklą ir atliekant įvairias išgyvenimo rungtis.
iki 6-7 val

nuo 18 iki 100

nuo 24 EUR BE PVM

1 asmeniui

ŽAIDIMAI

„Komandos galia - nuotykių dvasia.“

NUOTYKINIS KOMANDOS FORMAVIMO KURSAS
Nuotaikingas komandinės dvasios pojūtis gamtos apsuptyje. Pamatykite
kolegas linksmose situacijos ar nestandartinėse pozose. Užsikraukite
teigiama energija naujiems iššūkiams.
iki 3 val

nuo 10 iki 100

nuo 14 EUR BE PVM
1 asmeniui

KOMANDINĖ DVASIA
Komunikacija, sugriauti barjerai, atskleisti gabumai. Pagerinkite
mikroklimatą tarp kolegų, sukurkite patikimus santykius, įneškite gerų
emocijų, atlikinėdami linksmas rungtis.
iki 3 val

nuo 8 iki 50

nuo 16 EUR BE PVM
1 asmeniui

SMEGENŲ ŽAIDIMAI
Pažinkite savo kolegas, pasinerdami į pagrindinius penkis žmogaus pojūčius:
regą, klausą, prisilietimą, uoslę ir skonį. Nuotaikingos užduotys leis
atsiskleisti išskirtinius gebėjimus turintiems kolegoms.
iki 3-4 val

nuo 12 iki 60

nuo 14 EUR BE PVM
1 asmeniui

EKSTRA PASIŪLYMAI:
ROBINZONO BEIEŠKANT
Puiki tema kolektyvui pasinerti į Robinzono Kruzo paieškas.
Intelektualios užduotys persipinusios su nuotykinėmis rungtimis leis
kolektyvui smagiai praleisti laiką gamtoje ir rasti paslėptą lobį.
iki 3 val

nuo 8 iki 40

nuo 20 EUR BE PVM
1 asmeniui

Kursas 10 balų. Visos kolegės labai patenkintos, sakė mielai panašiai ir vėl praleistų laiką ir kitiems rekomenduotų, nebuvo nei
vienos nepatenkintos, netgi tos, kurios kai kur ir atsisakė dalyvauti pradžioj, rezultate liko laaaabai patenkintos. Pas daugelį iki
šiol neblėsta įspūdžiai. Iš visos širdies dėkoju, viso kolektyvo vardu.
BNM Finance | Direktorė

IŠŠŪKIS

„Ar pasiruošęs nugalėti savo demonus
ir sugriauti mitus?“

MOTOPRAMOGA
Motociklo valdymas yra viena iš daugelio svajonių, kuri, atrodytų, sunkiai
pasiekiama... Bet tik ne pas mus! Mesk iššūkį sau ir kolegoms, nes tai ilgam
įstrigs prisiminimuose. Pasidovanokite emocijas visam kolektyvui!
1 val

nuo 4 iki 24

nuo 45 EUR BE PVM
1 asmeniui

BEKELĖS TURAS ENDURO MOTOCIKLAIS
Jei esate neabejingas nuotykiams, adrenalinui ir mėgstate naujus potyrius,
išbandykite šį turą, nes nuo šiol viskas paprasta net neturinčiam
vairavimo įgūdžių. Viskas bus išmokta kelionėje po laukinę Lietuvos gamtą.
iki 2.5 val

nuo 4 iki 8

nuo 115 EUR BE PVM
1 asmeniui

PASIVAŽINĖJIMAS LENKTYNINIU BAGIU
“Extreme chilling and grilling day” - išbandykite ekstremalų pramoginį
pasivažinėjimą su lenktyniniu motobagiu, kurio pilotas bus profesionalus
lenktynininkas. Jis taip pat praves ir motyvacinę paskaitą.
iki 3 val

nuo 6 iki 12

nuo 35 EUR BE PVM
1 asmeniui

„Nuotykių Ekspertų“ komandą pasirinkome gavę rekomendacijas. Tikrai nenusivylėme pasirinkimu. Enduro pamoka (mūsų atveju buvo itin
sudėtingos oro sąlygos ir tai buvo ﬁziškai sunki užduotis) buvo tikras iššūkis, bet mūsų vyriškai kompanijai tai labai patiko. Mano
nuomone, tokios pramogos skatina kolektyvą komandiniam darbui, padėti vieni kitiems susidoroti su iššūkiais bei ieškoti naujovių. Visa tai
puikiai tinka mūsų inovatyviai ir nuolat tobulėjančiai komandai. Rekomenduoju!
FrontIT direktorius | Aurelijus Norkūnas

Motociklas - tai iššūkis, kurio nepabandęs nežinosi ką praradai.
Enduro Lithuania vadovas | Paulius Albertavičius

