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Tervetuloa kauhun labyrinttiin rohkeita kilpailijoita vaanivaan Vanajanlinnaan!
Luita ja syitä hyytävä, mutta sopivasti huumorilla höystetty tiimikisa, joka 
vaatii niin fyysisiä, henkisiä, älyllisiä että loogisia taitoja, jotta ryhmä pääsee 
ulos kauhulinnasta ja nauttimaan illastaan.

TAPAHTUMAN KUVAUS
Ryhmänne jaetaan pienempiin joukkueisiin, jotka lähetetään la-
byrintin syövereihin ratkaisemaan kauhistuttavia tehtäviä ja arvoi-
tuksia. Jokaisen ryhmän pitää valita kapteeni, jonka haastavana 
tehtävänä on valita kuka ryhmän jäsenistä suorittaa minkäkin 
tehtävän, sillä koko ryhmä ei suorita mitään tehtävää yhdessä; 
loppuryhmä voi toki antaa neuvoja huoneiden/tilojen ulkopuolelta 
suorittajille. Tehtävää suorittanut henkilö saattaa myös jäädä van-
giksi huoneeseen, mikäli tehtävää ei ole ratkaistu oikein annetus-
sa ajassa. Jos tehtävästä selvitään – saa ryhmä arvoituksellisen 
avaimen mukaansa. Ratkaisuja pitää tehdä; lunastaako vangiksi 
jäänyt jäsen vapauteen vai edetä pienemmällä ryhmällä.Tässä 
kisassa mitellään toisia ryhmiä vastaan ja samalla tutustutaan Va-
najanlinnan hämyisiin ja salaperäisiin käytäviin ja historiaan.  

Aktiviteetti voidaan toteuttaa niin sisällä kuin ulkonakin – luoden 
hieman erilaiset tunnelmat kisaan. Aktiviteetin voi lisätä kätevästi 
seminaarien ja koulutusten loppuohjelmaksi keventämään tilai-
suuttanne. Voimme myös suunnitella teemaan sopivan illallisen 
ja iltajuhlan. Tila somistetaan kauhistuttavan hienoksi ja tunnel-
malliseksi.

Kesto:  2-4 h
Aika:  Ympäri vuoden
Ryhmäkoko:  30-200
Hinta:  Minimi 30 hlöä 160,00€ / hlö + alv 22%
 Lisähenkilöt 60,00€ / hlö + alv 22%
 Esimerkki:
 60 hlöä = 110,00€ / hlö + alv 22%
  100 hlöä = 90,00€ / hlö + alv 22%
 150 hlöä = 78,00€ / hlö + alv 22%

Voimme myös räätälöidä budjettinne mukaisen  
 kokonaisuuden.

TAPAHTUMA SISÄLTÄÄ
Projektinjohto
• Suunnittelu
• Yhteydet, varaukset ja valvonta
Tapahtuman toteutus
• Valmistelu, rakennus ja purku
• Ohjaajat
• Roolihahmot
• Somistus
• Tilat ja kalusteet
Tapahtuman materiaalit
• Ohjelman materiaalit
Tapahtuman logistiikka
• Materiaalilogistiikka

LISÄKSI TARVITTAESSA
• Kokousjärjestelyt
• Sauna ja illallinen
• Teeman mukainen illallinen ja viihde
• Asiakaskuljetukset
• Graafi set materiaalit
• Valokuvaaja


