
PÖÖRANE RALLIKOGEMUS!

Nüüd hoia piip ja prillid, sest sellises mahus närvikõdi pole sa veel enne kogenud!
Tule sõprade või kolleegidega LaitseRallyParki, osa saama paaritunnisest, äraütlemata põnevast
rallielamusest!

Paketis 10-le sisaldub:
• rallisõidu ohutuse instruktaaž, vajalik sõiduvarustus
(kiiver);
• BMW ralli, 1 soojendus + 1 ajasõit, 2 x 2,3km;
• jahutav alkoholivaba karastusjook;
• ralli esikolmikule medalid ja vahuveinid;
• ralli võitjale eksklusiivne sõit kogenud piloodi kõrval
Lada VFTS ralliautos.

Paketi hind 10-le: 789€ 
Ajakulu: 2h

Paketi realiseerimine ainult ettetellimisel!

Paketile on võimalik juurde liita:
• riski maandamise teenus;
• ruumi rent, vaatega kogu rallirajale;
• kardivõistlus (600m välikardirajal);
• vanaautode expo külastus (kogus ligikaudu 20 vanaaegset iludust);
• sõit UAZ off road autoga takistusterajal;
• saunamaja rent;
• catering;
• transfeer. 

Personaalse pakkumise saamiseks võtke ühendust tel.: (+372) 671 6067 või info@laitserallypark.ee 

RALLIVÕISTLUS M. MURAKA JUHENDAMISEL!

Rallisõit  on teadagi  adrenaliinirohke  ja  viimase hetkeni  põnev...  Nüüd on võimalik  viia  sõidud
täiesti uuele tasemele, sest käesoleva paketi tellimisel on Teid pargis vastu võtmas kõigile teada-
tuntud  ja  tunnustatud  rallilegend  Margus  Murakas!  Pakett  sisaldab  lisaks  mõõduvõtmisele  ka
sellele eelnevat meelelahutuslikku koolitust ja hilisemat juhendamist raja ääres...

Paketis 10-le sisaldub:
• saabumisel kohv, tee, karastusjoogid ja pirukad;   
• meelelahutuslik rallikoolitus koos ohutuse     
      instruktaažiga Margus Murakalt;
• ajavõtuga rallivõistlus BMW ralliautodega 
      (igale osalejale soojendus- ja ajasõit; kokku 2    

            täisringi = 4,6 km);
• riski maandamise teenus (juhtumipõhine, omavastutusega kuni 1500€);
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• eksklusiivsete vanaautode külastus;
• autasustamine (igale osalejale mälestuseks diplom,
      esikolmikule karikad ja vahuveinid);
• paarisraja kiiruskatsed kogenud piloodi kõrval, BMW
      ralli TOP3-le, Lada VFTS ralliautos.

Paketi hind 10-le: 1825€ 
Ajakulu: 3h

Paketi realiseerimine ainult ettetellimisel!

Paketile on võimalik juurde liita:
• kardivõistlus (600m välikardirajal);
• sõit UAZ off road autoga takistusterajal;
• saunamaja rent;
• catering;
• transfeer.

Rallikoolituse paketti oma meeskonnale küsi tel.: (+372) 671 6067 või info@laitserallypark.ee

POISSMEESTE ERI: Pidu ratastel ja kuuli veeretades!

Paketis 10-osalejale sisaldub:
LaitseRallyPark`is:
• transfeer Tallinn-LaitseRallyPark;
• rallisõidu ohutuse instruktaaž, vajalik sõiduvarustus
(kiiver);
• BMW ralli, 2 täisringi sõitja kohta (2 x 2,3km);
• riski maandamise teenus, omavastutusega kuni 1500€;
• jahutav alkoholivaba karastusjook;
• lõbus vigurautosõit, samuti võistlusena;
• autasustamine: graveeringuga võidukarikas ja
vahuvein poissmehele, igale sõitjale diplom;
• poissmehele sõit professionaalse rallipiloodi
kaardilugejana;
• transfeer LaitseRallyPark-Kuulsaal.
Kuulsaalis:
• bowling, 2 rada, 1h 50 min.;
• kingade laenutus;
• lihavaagen, juustuvaagen, puuviljavaagen;
• 10 õlut või siidrit (võib vahetada ka karastusjookide
vastu).
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Paketi hind 10-le: 1415€
Ajakulu kokku: 6h

Paketi realiseerimine ainult ettetellimisel!

Paketile on võimalik juurde liita:
LaitseRallyPark`is:
• kardivõistlus (600m välikardirajal);
• vanaautode expo külastus (kogus ligikaudu 20
vanaaegset iludust);
• sõit UAZ off road autoga takistusterajal;
• saunamaja rent;
Kuulsaalis:
• tellida lisaks suupisteid ja jooke, mängida pikemalt bowlingut või hoopis piljardit.

Personaalse pakkumise saamiseks võtke ühendust tel.: (+372) 671 6067 või info@laitserallypark.ee 

JÕULURALLI!

Rohkelt  mõõduvõtmist  ja  adrenaliini,  auhindu  ja  kingitusi,  nalja  ning  naeru  –  kõike,  mis  siin
olemise mõnusaks teeb...!

Paketis 10-le sisaldub:  
• saabumisel seminariruumis alkoholivaba glögi ja piparkoogid;          
• rallisõidu ohutuse instruktaaž, vajalik sõiduvarustus;          
• ajavõtuga  rallisprindivõistlus LADA ralliautodega (igale osalejale soojendus- ja ajasõit;  

kokku 2 täisringi = 4,6 km);
• autasustamine (igale osalejale mälestuseks diplom, esikolmikule karikad ja vahuveinid);
• riski maandamise teenus (juhtumipõhine, omavastutusega kuni 1500€);
• slaalomsõit trikiautoga, 1h;            
• saunaga puhkemaja rent (sisaldab saunalinade renti 10-le), 3h;           
• eestipärane rikkalik jõulusööming (jõulumenüüst valikuga nr. 1);
• igale osalejale kingitus LaitseRallyPark`i meeskonnalt!            

Paketi hind 10-le: 1770€
Ajakulu kokku: 6h

Paketi realiseerimine ainult ettetellimisel!

Paketile on võimalik juurde liita:
LaitseRallyPark`is:
• kardivõistlus (600m välikardirajal);
• vanaautode expo külastus (kogus ligikaudu 20 vanaaegset
      iludust);
• sõit UAZ off road autoga takistusterajal;
• sõidud professionaalse rallipiloodi kõrval (näiteks 
      rallisõidu esikolmikule või kollektiivi poolt  
      kingituseks firmajuhile vms.)
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TÄHELEPANU! VALMIS OLLA! START...! Aastalõpu Challenge!

Lõpeta  käesolev  aasta  või  miks  ka  mitte,  alusta  uut  ühe  vinge  mitmevõistlusega,  milles  saad
proovile  panna  nii  enda  kui  teada  teiste  võimed,  meeskonnatöö  oskused  ja  tugevaimad
iseloomuomadused. Tõeline väljakutse, mis ei jäta külmaks mitte ühtegi osalist...!

Paketis 10-le sisaldub:  
• saabumisel  seminariruumis  tervitusamps  (sisaldab:  igale  osalejale  tass  kohvi  ja  teed,

karastusjooki, singi-juustukringlit, küpsiseid);
• sõnavõtt koos vajalike näpunäidetega ralli- ja kardisõiduks tõeliselt rallilegendilt – Margus

Murakalt;
• I võistlusala: rallisprint BMW autodega (2 täisringi osalejale kohta);         
• II võistlusala: kardivõistlus (soojendus 5 min. + kval. 8 min. + finaalsõit 8-le 8 min.);
• III võistlusala: slaalomsõit vigurautoga, 1h; 
• vajalik sõiduvarustus (rallis kiiver; kardis kiiver, kombinesoon, kindad);  
• riski maandamise teenus (juhtumipõhine, omavastutusega kuni 1500€);        
• adrenaliini jahutamiseks külaskäik eksklusiivsete vanaautode maailma;
• autasustamine  (koondarvestuse  esikolmikule  Teie  sõnumiga  karikad  ja  vahuveinid,  igale

osalejale mälestuseks diplom);
• saunaga puhkemaja rent, 3h + saunalinade rent;
• saunamajas 2-käiguline jõulusööming (jõulumenüüst jõululõuna valik)!  

Paketi hind 10-le: 2160€
Ajakulu kokku: 7h

Paketi realiseerimine ainult ettetellimisel!

Paketile on võimalik juurde liita:
LaitseRallyPark`is:
• transfeer;
• sõit UAZ off road autoga takistusterajal;
• sõidud professionaalse rallipiloodi kõrval (näiteks rallisõidu esikolmikule või iga võistlusala
      esikohale).

Personaalse pakkumise saamiseks võtke ühendust tel.: (+372) 671 6067 või info@laitserallypark.ee 
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