Kajakimatkad
Kajak ehk meresüst on vahva meresõiduk, mis on spetsiaalselt loodud sõitmaks merel tuulte
ja lainetega. Seikle Vabaks meeskond pakub teile võimalust nautida kajakisõitu mööda
Eestimaa kaunist rannikuäärt ja siinsetele väikesaartele ning laidudele. Kevadel saab
kajakisõitu nautida ka Soomaa rahvuspargi suurveel. Kajakimatkad sobivad ideaalselt ka
algajatele ja ei eelda füüsilist ettevalmisust, piisab vaid soovist minna sõitma ja nautida
loodust. Õpetame teid sõitma ja läbi kajakisõidu loodust nautima. Pakume paaritunniseid
kajakimatku kui ka mitmepäevaseid retki ööbimisega.
Räätsamatkad
Lumekingad ehk rahvakeeli räätsad on eestlaste seas kasutusel juba aastatuhandeid ning on
eelkõige loodud hõlbustamaks meie liikumist lume ja rabapinnal. Seikle Vabaks meeskond
pakub räätsamatku Pärnumaa rabades ja seda aastaringselt. Tutvustame räätsamatkadel
rabamaastikku, taimestikku ja loomastikku ning külastame rabajärvesid. Just räätsad annavad
võimaluse avastada neid ainulaadseid paiku kuhu ükski tee ei vii ja kuhu palja jalaga ei pääse.
Räätsamatkad sobivad ideaalselt igas vanuses inimestele, kes armastavad viibida värkes õhus
ning hindavad loodussõbralikku liikumisviisi.
GPS mängud
GPS on universaalne seade, millega annab edukalt orienteeruda nii suurtes metsades kui
tiheda linnaruumi vahel. Seikle Vabaks meeskond pakub teile aastaringselt GPS mänge, mis
mõeldud nii suurematele kui ka väiksematele seltskondadele, kes soovivad õues teha midagi
aktiivset. See sobib hästi ka lastele, sest aarde otsimine on ju iga lapse unistus! Mängu
eesmärk on teha omavahel koostööd, leida GPS abil ülesse loodusesse peidetud punktid ja
lahendada mõistatus. Pakume ka võimalust läbi mängu otsida kirstu kuhu peidetud aare või
lahendada hoopis ristsõna!
Linnuvaatlus
Varblane, vares, rasvatihane, rähn.. neid igapäevaelus kohatavaid linde teavad kõik. Kuid
kuidas oleks oma silmaga näha hoopis porri, puukoristajat, merikotkast või hoopis tildreid?
Meie väikeses Eestis on ülesse loetud ligi 370 erinevat linnuliik! Seikle Vabaks meeskond
pakub teile võimalust teha tutvust linnuvaatluse algteadmistega. Külastame erinevaid
linnutorne ja püüame ära määrata erinevaid linnuliike, keda me läbi binokli näeme. Oodatud
on eelkõige need seiklejad, kes pole varem selle tegevusega kokku puutunud. Usume, et
suudame teis ääratada huvi linnumaailma vastu!
Viburada
Vibulaskmine on lõbus ja lõõgastav sport, kus kasutatakse vibu ja nooli sihtmärki laskmiseks.
Meie õpetame sind laskma traditsioonilist longbow vibu, täpselt sellist nagu kunagi kuulus
Robin Hood lasi. Vibulaskmisest saab hõlpsalt teha lõbusa võistluse pere, sõpradega või
kolleegidega. Loome viburaja erinevate sihtmärkidega, nii saate lasta erinevatelt kaugustelt ja
positsioonidelt. Kui te pole kunagi vibu proovinud, siis meie viburada on hea võimalus selle
spordialaga esimest korda tutvust teha.

Kiiking
Kiiking on Eestis leiutatud spordiala, mille eesmärgiks on teha võimalikult pikkade aistega
ring ümber kiige võlli. Kiiking algab siis, kui jalad on kõrgemal kui pea – enne seda on
tegemist tavakiikumisega. Kiikingus läheb sul vaja piisavas koguses head võhma ja mõõdukat
füüsilist jõudu, sest mida pikemad on kiigu aisad, seda raskem on kiikuda! Just kiiking annab

sulle võimaluse tõusta taeva ja maa piirimaile, seista silmitsi oma hirmudega ning lõpuks need
hirmud võita! Kiiking sobib suurepäraselt firma suvepäevadele ja suuremate ürituste
sisustuseks. Samuti on põnev pealt vaadata kaaslaste pingutusi ning neile kaasa elada! Seikle
Vabaks meeskond pakub 2 kiike, kellega koos tulevad kaasa instruktorid, kes õpetavad kuidas
üle võlli kiikuda.
Discgolf
Discgolf on uskumatult lõbus ja sõltuvust tekitav sportmäng, kus mängijad peavad
võimalikult vähese visete arvuga spetsiaalse lendava taldriku viskama discgolfi korvi. Mängu
võitjaks on see, kes väiksema visete arvuga läbib etteantud raja. Mäng sarnaneb oma
põhimõttelt tavalise palli-golfiga, selle vahega, et palli ja kepi asemel on ketas ja spetsiaalne
kettidega korv. Mäng on lihtne ja see sobib igas vanuses inimestele. Seikle Vabaks meeskond
paneb teile sobivasse asukohta ülesse discgolfi raja, kus saate omavahel mõõtu võtta.
Õpetame ühtlasi teile selgeks mängu reeglid ja visketehnikat.

