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GO VUOKATIN TARJOUKSET URHEILUOPISTON LEIRIKOULURYHMILLE 
 
 

1. MEGAZONE LASERSEIKKAILU 
 

1 peli 7€ / hlö (Norm. 10 €/hlö, lisäpelit 7€/hlö) 
 
 

Ohjaajat / opettajat: Kymmentä pelaajaa kohden yksi ohjaaja/opettaja veloituksetta mukaan. 
 
Yli 20 maksavan osallistujan ryhmille varataan pelit automaattisesti yksityistilaisuutena. 
Maksimipelaajamäärä yhdessä pelissä on 33 pelaajaa, mutta isommilla ryhmillä voidaan 
porrastaa ja peliaikoja voidaan muokkailla. Näin kaikki pääsee mukavasti pelaamaan ja osa on 
vuorollaan tauolla. 
 
Yhden pelin kesto 22 minuuttia, eli esimerkiksi tunnin aikana pelataan yleensä kaksi peliä 
joiden välissä on pieni tauko. Tarvittaessa sekoitellaan joukkueet ja sitten toinen peli. 
(Yksityispeleissä voidaan peliaikoja myös muokata ja pelata vaikka kolme lyhempää peliä jos 
ryhmä haluaa mieluummin niin.) Ryhmien tulee saapua Go Vuokatille viimeistään 15 minuuttia 
ennen oman varauksen alkua, jotta opastus ja liivien pukemine ehditään tehdä ennen varatun 
peliajan alkua. 
 
Alle 20 henkilön ryhmille pelit yllä mainituin hinnoin ovat avoimia pelejä, joihin voi tulla 
muitakin pelaajia. Nämä pelit ovat saatavilla ainoastaan aukioloaikojemme puitteissa. 
Aukioloaikojen ulkopuolelle tai ryhmän halutessa pelit vain oman porukan kesken, voimme 
varata pelit yksityisenä myös pienemmille ryhmille seuraavin hinnoin: 
 
Yksityistpelit 30 min ( yksi 22 min peli opastuksineen) = 140€ (Norm. 199€)  
Yksityispelit 60 min = 280€ (Norm 385€)  
Yksityispelit 90 min = 420€ (Norm 545€)  
yksityispelit 120 min = 560€ (Norm 640€)  
 
Yksityistilasuudet voidaan järjestää aukioloaikojen ulkopuolella. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2. PAKOHUONEPELIT  

 
20€/hlö 
 
4-8 hlö / huone. Yhteensä neljään huoneeseemme mahtuu samanaikaisesti pelaamaan 
maksimissaan 32 pelaajaa. Suositeltu maksimipelaajamäärä huoneissamme on 6 
pelaajaa/huone, näin pelikokemus on paras mahdollinen. Pelaajamäärämuutoksista 
ilmoitettava viimeistään 2 vrk ennen varausta.  
 
 
3. PAINTBALL 

 
35€/hlö (Norm 40€/hlö) 
 
Sisältää 400 värikuulaa/pelaaja, ohjauksen, tuomaroinnin sekä tarvittavat suojavarusteet. 
Pelitilaisuuden maksimikokonaiskesto 2,5h. Yleensä pelit kestävät noin 1,5-2h riippuen 
ryhmäkoosta. Paintball peleissä kentällä on yhtä-aikaisesti maksimissaan 20 pelaajaa. Pelit ovat 
kestoltaan melko lyhyitä joten suurikin ryhmä ehtii pelaamaan hyvin 2,5 h ajalla. Tarvittaessa 
todella isolle ryhmälle voimme jatkaa varaus aikaa. Paintball kentän suoja-alueella on 
nuotiopaikka sekä katos, joten myös makkaranpaiston yhdistäminen pelitilaisuuteen onnistuu. 
☺ Paintball pelaajille kannattaa suositella säänmukaista varustusta (sateella kumikengät jne). 
Meiltä tulee suojahaalari omien vaatteiden päälle mikä suojaa maaliroiskeilta. Pelaajille 
suositellaan aina pitkähihaista/-lahkeista asua haalarin alle. 
 
 
Go-Lympics kisailut 
 
Hinta 18€/hlö 
 
Hauska tiimikilpailu, missä lajeina voi olla esimerkiksi Jousiammunta, pulmanratkaisupeli, 
tarkkuusheittoa ja muuta ryhmän toiveiden mukaan suunniteltua toimintaa. Go-Lympicsit 
voidaan järjestää myös urheiluopiston alueella. Tilaisuuden kokonaiskesto 1,5-2h ryhmäkoosta 
riippuen.  
 


