
"Doing things
Differently
leads to something
exceptional"

Laguunin ryhmäpaketit



Mikä on Laguuni?

Laguuni on vesiurheilukeskus ja yhteisö. Kaiken ikäiset kokoontuvat Laguuniin 
hengailemaan, syömään, harrastamaan ja saunomaan. Perheet, kaveriporukat ja 
yritysryhmät voivat koota laajasta lajitarjonnasta itselleensä mieluisimman 
kokemuksensa.
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RAVINTOLA & BAR

Ravintola tarjoilee drinkkejä ja sydämellä suunniteltua 
simppeliä ruokaa tuoreista raaka-aineista. 
Tapahtumat, tiimipäivät, yritys- ja polttariporukat 300 
henkilöön asti



SAUNA
Laguunin uutuus sauna 20+ henkilölle ja saunalautta
Saunan yksityistilaisuudet 250€/2h + 100€/h
Saunalautta yksityistilaisuudet merellä alk. 600€/2h + 
150€/h (raj.10 henk.)



VESIPUISTO

Kesän 2020 uutuus. Vesipuisto!
Sopii kaiken ikäisille ja tasoisille.
Vesipuisto yksityiskäyttöön 1h, suositus 1-50 henkilöä
660€/h sis. välineet ja ohjatun joukkuepelin sekä 
märkäpuvut tai puisto avoinna kaikille 12€/hlö/h



WAKEBOARDING / VESIHIIHTO

Wakeboarding on helppo, vauhdikas ja turvallinen laji 
Sopii kaiken ikäisille.
Suositus on 1-12 henkilöä tunnissa 
35€/hlö sis. välineet tai 50€/h/hlö sis. kaikki välineet ja 
ohjaus



SUP LAUDAT, KURSSIT JA RETKET

Helppoa ja rentoa puuhaa kauniissa maisemissa
Sopii kaiken ikäisille.
Suositus on 5-20 henkilöä, max. 40 henkilöä
SUP-lauta alk. 20€/h. Retket alk. 48€/hlö sisältää kaikki 
välineet ja ohjaus 1.5h



SUP-POLO

Hauska joukkuepeli, missä yhdistyy suppailun salat ja 
joukkuepelin taktiikka
Sopii kaiken ikäisille.
Suositus on 6-10 henkilöä kentällä. Suositus 20 henkilöä 1h. 
Alk. 120€/h sis 6 polo-lautaa ja kenttävuokra. Lisälaudat 
20€/kpl



MELONTA KURSSIT, RETKET & VUOKRAUS

Aktiivista tekemistä omassa vauhdissa kauniissa 
saaristomaisemissa. Lukuisia reittivaihtoehtoja.
Sopii kaiken ikäisille.
Suositus on 5-20 henkilöä, max. 40 henkilöä per ryhmä 
Kajakkivuokra 25€/2h. Retket 55€/hlö sisältää kaikki 
välineet ja ohjaus 2h



SUIHKULAUTAILU - FLYBOARDING

Ainutlaatuinen kokemus veden päällä lentämisestä.
Sopii kaiken ikäisille hurjapäille. Vaatii tasapainoa.
1 henkilö kerrallaan ja 3-5 henkilöä tunnin aikana.
100€ / henkilö / 20min tai  250/h (1-5 henkilöä) sis. 
Välineet ja ohjaus.



MUUT AKTIVITEETIT

Mikäli suosituimmista aktiviteeteistä ei löydy mieluisaa 
kokonaisuutta niin olethan yhteydessä. Mielellämme 
räätälöidään teille mieluisa paketti.
Laguunilla on useita lisäaktiviteettejä, kuten 
sähköpyöräretki, SUP DRAGON-tiimikisa, SUP treffipaketti 
jne.



Laguuni tuo kaiken ikäiset yhteen. Auttaa ihmisiä ylittämään itsensä.
Kannustaa nuoria ja aikuisia kokeilemaan aktiivisesti.
Herättää hymyjä.
Synnyttää uudenlaisen kokemuksen. Luo yhteisön. Kesän puhutuimman 
ilmiön.
Yhteys: Rosa Laukka, 040 706 2518, myynti@laguuniin.fi




