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FoRestful - Lataudu Luonnosta MENU 2023 
 
 

 
 
 
 
 

PÖKKELÖJOOGA® / 1,5h 

Soveltuu pökkelöillekin! Rentoudu ja palaudu liikkeen, pysähtymisen ja puiden avulla 

390€ / 10 hlöä, lisähenkilöt 39€. Hintaan lisätään alv 10% 

 
 

METSÄMIELI / 1,5h 

Koe luonnon palauttava ja rentouttava voima Metsämieliretkellä 

390€ / 10 hlöä, lisähenkilöt 39€. Hintaan lisätään alv 24% 

 

 

FATBIKERETKI / 1,5h 

Virkisty hauskalla ja kaikille sopivalla Fatbikeretkellä! 

680€ / 10 hlöä, lisähenkilöt 68€. Hintaan lisätään alv 10% 

 

 
PAKOHUONEPELI ULKONA / 1,5h 

Kello tikittää, pääsettekö ulos ajoissa! Taatusti mukaansatempaava ulkona toteutettava pakohuonepeli! 

620€ / 10 hlöä, lisähenkilöt 62€. Hintaan lisätään alv 24% 
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MAJVIKIN OLYMPIALAISET / 1,5h 

Luvassa on mukaansatempaavaa ja kilpailuhenkistä joukkuekisailua hauskojen lajien parissa 

350€ / 10 hlöä, lisähenkilöt 35€. Hintaan lisätään alv 24% 

 

 

VILLIT VIHANNEKSET / 1,5h 

Lähde villiyrttiretkelle luonnon aarreaittaan ja nauti villiyrteistä tehdyistä maistiaisista 

450€ / 10 hlöä, lisähenkilöt 45€. Hintaan lisätään alv 24% 

 

 

TONTTUOLYMPIALAISET / 1,5h 

Luvassa on jouluteemaista kisailua hauskojen lajien parissa ja lopuksi kuumaa glögiä 

390€ / 10 hlöä, lisähenkilöt 39€. Hintaan lisätään alv 24% 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

⇓   JATKUU  ⇓  
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MOBIILIOHJELMAT ULKONA 
 

METSÄSEIKKAILU / 1,5h  (Kiireetön) 

Luvassa on hauska ja kiireetön joukkueittain pelattava mobiilipeli ulkona! 

420€ / 10 hlöä, lisähenkilöt 42€. Hintaan lisätään alv 24% 

Peli pelataan helposti oman matkapuhelimen nettiselaimella. Aktiviteetti sisältää oppaan ja ohjauksen 

(vaihdettavissa tunnin kestäväksi sisäohjelmaksi 1 vrk varoitusajalla, jos tila käytettävissä) 

 

METSÄSELVIYTYJÄT / 1,5h  (Vauhdikas) 

Luvassa on hauska ja todella vauhdikas joukkueittain pelattava mobiilipeli ulkona! 

420€ / 10 hlöä, lisähenkilöt 42€. Hintaan lisätään alv 24% 

Peli pelataan helposti oman matkapuhelimen nettiselaimella. Aktiviteetti sisältää oppaan ja ohjauksen 

(vaihdettavissa tunnin kestäväksi sisäohjelmaksi 1 vrk varoitusajalla, jos tila käytettävissä) 

 
METSÄPAKOPELI – Tapion Viha / 1,5h  (Jännittävä) 

Luvassa on hauska ja jännittävä joukkueittain pelattava mobiilipakopeli ulkona! 

420€ / 10 hlöä, lisähenkilöt 42€. Hintaan lisätään alv 24% 

Peli pelataan helposti oman matkapuhelimen nettiselaimella. Aktiviteetti sisältää oppaan ja ohjauksen 

(vaihdettavissa tunnin kestäväksi sisäohjelmaksi 1 vrk varoitusajalla, jos tila käytettävissä) 

 
METSÄLOTTO / 1h  (Omatoiminen) 

Kenellä käy tuuri ja kuka voittaa yhteisellä retkellänne jännittävän MetsäLotto –pelin! 

22€ per hlö. Hintaan lisätään alv 24%. Ei minimiryhmäkokoa! 

Sisältää ohjeet, pelin aktivointikoodin ja lottolaput kaikille 

Peli pelataan helposti oman matkapuhelimen nettiselaimella. Aktiviteetti ei sisällä opasta 

 



rauhalliselle  
 

                 
																																																																																												Lataudu Luonnosta	
																																																																					

              

          

Lataudu	Luonnosta	

 
SISÄOHJELMAT 

 

 

SISÄOLYMPIALAISET / 1,5h 

Luvassa on kilpailuhenkistä joukkuekisailua hauskojen lajien parissa sisällä kokoushuoneessa 

420€ / 10 hlöä, lisähenkilöt 42€. Hintaan lisätään alv 24% 

Hinta ei sisällä tilavuokraa 

 

 

MOBIILIVISA SISÄLLÄ / 1h 

Luvassa on jännittävä joukkueittain pelattava mobiilivisa sisällä kokoushuoneessa! 

420€ / 10 hlöä, lisähenkilöt 42€. Hintaan lisätään alv 24% 

Peli pelataan helposti oman matkapuhelimen nettiselaimella. Aktiviteetti sisältää oppaan ja ohjauksen 

 

 

RENTOUTUSHETKI SISÄLLÄ / 1h 

Palaudu, rentoudu ja virkisty sisätiloissa järjestettävässä rentoutuksessa 

370€ / 10 hlöä, lisähenkilöt 20€. Hintaan lisätään alv 24% 

 

 

HYVINVOINTILUENTO / 1h 

Inspiroidu ja opi lisää kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista! 

Alkaen 490€ / 20 hlöä. Hintaan lisätään alv 24%. 

Yli 20 hlön ryhmillä hinta määräytyy ryhmäkoon mukaan. Pyydä tarjous! 
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FoRestful varaus- ja peruutusehdot 
 

 

Tapahtuman lopullinen osallistujamäärä tulee vahvistaa viimeistään 7 vrk ennen tapahtumaa ellei erikseen 
muuta sovita. Jos tapahtuman lopullista osallistujamäärää ei vahvisteta määräaikaan mennessä, käytämme 

laskutuksessa minimissään tapahtuman vahvistuksen yhteydessä ilmoitettua osallistujamäärää. 

 

Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen tapahtumaa, perimme tapahtuman hinnan 
kokonaisuudessaan. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Inu Pelli & Tero Lähde 
inu@forestful.fi 

+358 50 5413252 
www.forestful.fi 


