
 

Lõpeta kooliaasta klassiekskursiooniga Nelijärvel vahvat seiklusmängu 

mängides! Vali välja millist mängu sa tahaksid oma sõpradega mängida ja 

mis muud, kui seiklus looduses võib alata. 

 

Lõbus päev!          

Ühepäevased koolireisid sisaldavad ühte aktiivset tegevust ja lõunasööki. Minimaalne grupi 

suurus on 20 õpilast.  

 Pakett sisaldab ühte aktiivset tegevust allolevast valikust: 

1. Fotojaht- lõbus, loominguline ning natuke heas mõttes ka ulakas. Kogu tegevus on 

eelkõige meelelahutus, kuid ei puudu ka väike võistlusmoment. Selgitame välja kõige 

parema pildi autori või seal osalejad. Parimale pildile auhind. Tabatud kaadrid jäävad 

mälestuseks lõbusast üritusest. Kohapeal kirjutame fotod CD-le. Jaht kestab 

orienteeruvalt 2h, piltide vaatamine ca 1h.  

Mängu soovitame noortele alates 9.eluaastast. 

 

2. Maastikumäng 100 MÖLKI- tahvelarvutitega strateegiamäng meeskondadele, kus edu 

toob planeerimisoskus ja nutikus! Mänguväljaks on ümbruskonna maastik, kus asuvad 

hajutatult virtuaalsed kontrollpunktid. Tahvelarvuti juhatamisel tuleb leida punktid 

ning seal vastata küsimustele ja lahendada ülesandeid. Mängu küsimused on 

eakohased. Mäng kestab 2h.  

Mängu soovitame noortele alates 11.eluaastast. 

 

3. Lõbusa Päeva Filmifestival- segu meeskonnatööst ja väikesest rollimängust. Legendi 

järgi on kohalikule filmifestivalile saadetud filmid kaduma läinud, nii tulebki esialgu 

filme vaatama tulnud inimestel endil asuda hoopis filmi tegema. Aega filmilõikude 

valmistamiseks on 2 tundi. See on tõeliselt lõbus aeg, kus avastatakse nii mõnigi seni 

varjus olnud talent. Kui kõik valmis, algab oodatud tippsündmus- Filmifestival. 

Võtjatele auhind.  

Mängu soovitame noortele alates 11.eluaastast. 

Hind 25 €/ laps 

Kehtib kooligruppidele alates 20 last. Täiskasvanud saatjale on pakett tasuta. 

 



Õpilaste seikluspäevad!     
  

Koolireisid ööbimisega sisaldavad majutust, võrkpalliväljaku kasutamist, lauatennist, kerget 

einet, õhtusööki, hommikusööki ja ühte aktiivset tegevust.  Minimaalne grupi suurus on 20 

õpilast.  

Pakett sisaldab: 

 kerget einet saabumisel 

 õhtusööki 

 majutust hosteli 2-ja 3-kohalistes tubades 

 hommikusööki 

 ühte aktiivset tegevust allolevast valikust: 

1. Fotojaht- lõbus, loominguline ning natuke heas mõttes ka ulakas. Kogu tegevus on 

eelkõige meelelahutus, kuid ei puudu ka väike võistlusmoment. Mängu soovitame 

noortele alates 9.eluaastast. 

2. Maastikumäng 100 MÖLKI- tahvelarvutitega strateegiamäng meeskondadele, kus edu 

toob planeerimisoskus ja nutikus! Mänguväljaks on ümbruskonna maastik, kus asuvad 

hajutatult virtuaalsed kontrollpunktid. Tahvelarvuti juhatamisel tuleb leida punktid 

ning seal vastata küsimustele ja lahendada ülesandeid. Mängu küsimused on 

eakohased. Mäng kestab 2h. Mängu soovitame noortele alates 11.eluaastast. 

3. Lõbusa Päeva Filmifestival- segu meeskonnatööst ja väikesest rollimängust. Legendi 

järgi on kohalikule filmifestivalile saadetud filmid kaduma läinud, nii tulebki esialgu 

filme vaatama tulnud inimestel endil asuda hoopis filmi tegema. Aega filmilõikude 

valmistamiseks on 2 tundi. See on tõeliselt lõbus aeg, kus avastatakse nii mõnigi seni 

varjus olnud talent. Kui kõik valmis, algab oodatud tippsündmus- Filmifestival. 

Võtjatele auhind.  

Mängu soovitame noortele alates 11.eluaastast. 

Hind 37 €/ laps 

Kehtib kooligruppidele alates 20 last. Täiskasvanud saatjale on pakett tasuta. 

Info ja broneerimine: 

Tel.630 4350 - müügiosakond tööpäevadel kella 9:00-17:00 

myyk@nelijarve.ee 

www.nelijarve.ee 

NB! Väiksema grupi korral palun küsige eraldi hinnapakkumist. 

 

 

http://www.nelijarve.ee/

