AKTIVITETER 22.06.– 11.08.2019
(AVBROTT 27.07.– 02.08.2019)

Måndag
11:00 – 11:45

Lek och spel för barn

12:00 – 13:00

Ansiktsmålning för barn

14:30 – 15:30

Skattjakt för barn

16:00 – 17:00

Minigolf för barn

Tisdag
10:00 – 11:30

Paddla kanot kring Käringsund. Pris 10€ /person oavsett ålder
Deltagare: min 1 – max 14. Barn under 10 år endast med målsman

10:00 – 11:30

Lätt mountainbiketur. 10€ /person. Cykel ingår. Deltagare: min 1 – max 5
Man kan delta gratis om man har egen cykel med sig

11:00 – 11:45

Teckning och målning för barn

12:00 – 13:00

Dans för barn

13:00 – 15:30

Vattenskotersafari med fikapaus, väderanpassad tur. Pris 105€ /person
Pris per extra person per skoter 30€, max 3 personer/skoter
I priset ingår bränsle, våtdräkt (vid önskemål) samt kaffe och bakverk
Deltagare: min 1 – max 6 fördelat på 2 skotrar. Bokas 1 dag på förhand

14:30 – 15:30

Skattjakt för barn

15.45 – 16.45

Introduktion till open water swimming

16:00 – 17:00

Ansiktsmålning för barn

16:00 – 17:00

Pilkning för barn från båt. Pris 5€ /barn. Deltagare min 1 – max 4 barn
Barn under 10 år endast med målsman. Alla med spö betalar

Onsdag
08:00 – 18:00

Åland Runt vattenskotersafari. Pris 650€ /person. Extra person/skoter: 60€
Max 2 personer/skoter. I priset ingår bränsle, våtdräkt (vid önskemål), lunch, kaffe och
bakverk. Deltagare: min 1 – max 14 fördelat på 7 skotrar.
Bokning minst 2 dagar på förhand

10:00 – 11:30

Lätt mountainbiketur. 10€ /person. Cykel ingår. Deltagare: min 1 – max 5
Man kan delta gratis om man har egen cykel med sig

10:00 – 12:00

Introduktion till fridykning, lär dig hålla andan länge. 10€ /person, våtdräkt och cyklop
ingår

11:00 – 11:45

Minigolf för barn

12:00 – 13:00

Under juli; vattengymnastik. Under augusti; Ansiktsmålning för barn

13:00 – 14:00

Introduktion till Swimrun. Pris 10€ /person

13:00 – 14:00

Paddla kanot kring Käringsund. Pris 10€ /person oavsett ålder
Deltagare: min 1 – max 14. Barn under 10 år endast med målsman

14:30 – 15:30

Skattjakt för barn

15:30 – 17:00

Beachvolley för hela familjen

16:00 – 17:00

Lek och spel för barn

Torsdag
10:00 – 11:00

Pilkning för barn från båt. Pris 5€ /barn. Deltagare min 1 – max 4 barn
Barn under 10 år endast med målsman. Alla med spö betalar

11:00 – 11:45

Teckning och målning för barn

11:30 – 12:30

Kajakkurs för barn. Pris 5€ /barn. Deltagare: min 1 – max 2 barn

12:00 – 13:00

Minigolf för barn

13:00 – 14:00

Pröva på, vattenskotersafari ca 40 min. Pris 50€ /person. Pris för extra person per skoter
10€. I priset ingår bränsle och våtdräkt.
Deltagare: min 1 – max 6 fördelat på 2 skotrar

13:00 – 14:00

Introduktion till fridykning, lär dig hålla andan länge. 10€ /person, våtdräkt och cyklop
ingår

14:30 – 15:30

Skattjakt för barn

14:30 – 15:30

Lätt mountainbiketur. 10€ /person. Cykel ingår

15.45 – 16.45

Fotovandring runt Käringsund. Lär dig din kamera och fota naturen

16:00 – 17:00

Ansiktsmålning för barn

Fredag
10:00 – 11:00

Lätt mountainbiketur. 10€ /person. Cykel ingår

10:00 – 15:00

Väderanpassad vattenskotersafari med fika. Pris 120€ /person.
Pris per extra person per skoter 30€, max 3 personer/skoter.
I priset ingår bränsle, våtdräkt (vid önskemål) och fika.
Deltagare: min 1 – max 6 fördelat på 2 skotrar. Bokning minst 1 dag på förhand

11:00 – 11:45

Ansiktsmålning för barn

12:00 – 13:00

Dans för barn

14:30 – 15:15

Kajakkurs för barn. Pris 5€ /barn. Deltagare: min 1 – max 2 barn

14:30 – 15:30

Fredagsspecial! Aktivitet för barn, vad kan det vara?

15:30 – 17:00

Pröva på SUP för barn. Pris 10€ /person oavsett ålder.
Deltagare: min 2 – max 4. Barn under 10 år endast med målsman

16:00 – 17:00

Minigolf för barn

Lördag
10:00 – 11:00

Pröva på, vattenskotersafari ca 40 min. Pris 50€ /person.
Pris för extra person per skoter 10€. I priset ingår bränsle och våtdräkt.
Deltagare: min 1 – max 6 fördelat på 2 skotrar

11:00 – 11:45

Teckning och målning för barn

11:30 – 12:30

Pilkning för barn från båt. Pris 5€ /barn. Deltagare min 1 – max 4 barn
Barn under 10 år endast med målsman. Alla med spö betalar

12:00 – 13:00

Minigolf för barn

13:00 – 14:00

Kajakkurs för barn. Pris 5€ /barn. Deltagare: min 1 – max 2 barn

14:30 – 17:00

Vattenskotersafari med fika, väderanpassad tur. Pris 105€ /person
Pris per extra person per skoter 30€, max 3 personer/skoter.
I priset ingår bränsle, våtdräkt (vid önskemål) samt kaffe och bakverk.
Deltagare: min 1 – max 6 fördelat på 2 skotrar. Bokning minst 1 dag på förhand

14:30 – 15:30

Skattjakt för barn

16:00 – 17:00

Lek och spel för barn

Söndag
11:00 – 11:45

Minigolf för barn

12:00 – 13:00

Lek och spel för barn

14:30 – 15:30

Skattjakt för barn

Alla aktiviteter utan pris är gratis för alla våra gäster och bokas vid båtuthyrningen.
Samling före alla aktiviteter utanför båthuset vid bryggan.
Vi förbehåller oss rätten att göra förändringar.

VÄLKOMNA MED!

