
SEMINARIPÄEV 10 / 20 / 50 osalejat

Vahel  lihtsalt  on  vaja  saada  linnast  eemale,  et  paremini  keskenduda  ja  olla  oma  töös
tulemuslikum ... LaitseRallyPargis on Teie kollektiivile,  olenemata, kas tegu 10, 20 või isegi 50
osalejaga, mitmeid võimalusi eduka koosoleku, koolituse või seminaripäeva läbiviimiseks!

Seminaripäeva paketi raames on heameel pakkuda:
 seminariruumi renti koos vajamineva tehnikaga

terveks päevaks (kuni 8h);
 2 kohvipausi seminari vältel;
 2-käigulist lõunat (väiksematele gruppidele

LaitseRallyPargi kohvikus, suurematele
seltskondadele serveerime lõuna seminariruumi);

 väikest peatuulutust eksklusiivsete vanaautode
kollektsiooni külastuse näol (Teie valikul, kas
lõunapausi ajal, seminari vahepalana või päeva lõpus).

Paketi hind 465€ / 739€ / 1668€
(10 in. / 20 in. / 50 in.)

Paketile on võimalik juurde tellida:
 transfeer;
 päeva lõpetuseks mõni LaitseRallyPargi aktiviteetidest (rallisõit, kardivõistlus, slaalomsõit 

vigurautoga, sõit UAZ maastikuautoga off road rajal vms. teenus);
 rentida saunamaja.

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

TÖINE SEMINAR JA PÕNEV PÄRASTLÕUNA RALLIGA

Just nüüd ja praegu on heade mõtete kogumise ja tulevikuplaanide tegemise aeg! LaitseRallyPark
on uue vaatenurga leidmiseks ideaalne koht... Ootame Teid külla, et läbi viia seminar, koolitus või
nõupidamine, mida ilmestab Teie valikul – hilisem rallisõit või meeskondlik kardivõistlus!

RALLISÕIDUGA paketis sisaldub:
 seminariruumi rent koos vajamineva tehnikaga

terveks päevaks (kuni 8h);
 2 kohvipausi seminari vältel (menüüvalikust

kohvipausid nr. 3 ja nr. 1);
 2-käiguline lõuna (väiksematele gruppidele

LaitseRallyPargi kohvikus, suurematele
seltskondadele serveerime lõuna seminariruumi);

 BMW ralli (igale osalejale soojendus- ja ajasõit,
kokku 4,6 km);

 riski maandamise teenus (juhtumipõhine, omavastutusega kuni 1500€);
 slaalomsõit trikiautoga;
 rallisõidu esikolmikule karikad, vahuveinid ja igale osalejale mälestuseks diplom.

Paketi hind 10-le: 1490€ 
Ajakulu sõitudele: 2,5h
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Paketi realiseerimine ainult ettetellimisel!

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

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

KOOLITUSPÄEV KARDIELAMUSEGA

KARDISÕIDUGA paketis sisaldub:
 seminariruumi rent koos vajamineva tehnikaga

terveks päevaks (kuni 8h);
 2 kohvipausi seminari vältel (menüüvalikust

kohvipausid nr. 3 ja nr. 1);
 2-käiguline lõuna (väiksematele gruppidele

LaitseRallyPargi kohvikus, suurematele
seltskondadele serveerime lõuna seminariruumi);

 kardivõistlus (milles iga osaleja saab 2 x 8
minutit sõitu ja 10 kiiremat pääsevad finaali);

 slaalomsõit trikiautoga;
 kardisõidu esikolmikule graveeringuga karikad,

vahuveinid ja igale osalejale mälestuseks nimeline diplom.

Paketi hind 10-le: 1120€ 
Ajakulu sõitudele: 2h

Paketi realiseerimine ainult ettetellimisel!

Paketile on võimalik juurde liita:
• rallivõistlus (asfalti- / kruusakattega paarisrajal);
• sõit UAZ off road autoga takistusterajal;
• vanaautode külastus;
• saunamaja rent;
• catering;
• transfeer.

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