Synttäri-info
Järjestämme synttäreitä kaikkina vuodenaikoina arki-iltoina ja viikonloppuisin.
Lasten synttäreiden peruspaketti on 150€. Kesto on kaksi tuntia ja lapsimäärä 1-10 (lisälapset
9€/lapsi)
Suosituimmat synttäripaketit:
Peruspaketti 150€ +talutusratsastus 30€ =180€
Peruspaketti 150€ + lisäpalveluna poni- tai heppatalutusratsastus 30€ + 5 lasta 45e (á 9€)
= 225€
Peruspaketti 150€ +lisäpalveluna poni- tai heppatalutusratsastus 30€ + herkkutarjoilu 85€
=265€
Peruspakettiin sisältyy
Juhlatila pöytäliinoineen, kukkineen ja kynttilöineen (Juhlatila on vanha lämmittämätön
ja sähkötön navetta, navetan lattia on epätasainen, joten esim. rollaattorilla kulkeville
ikäihmiselle tila ei sovellu)
Vapaata ja ohjattua eläinten hoitoa (poni, puput, possu, lampaat, kissat eli nämä
synttärit sopivat laajalla skaalalle eläinrakkaille juhlijoille)
Poni- tai hevosajelutus, riippuen siitä, mikä eläin on ajovuorossa (ajelutuksen voi vaihtaa
kokonaisuudessaan myös talutusratsastukseen hevosella tai ponilla)
Lisäpalveluja
Poni- tai heppatalutusratsastus 30€ (tämä tulee lähes joka synttäreille)
Puolen tunnin lisäaika juhliin 30€.
Tarjoilut voi tuoda itse tai tilata meiltä. Jos tuotte itse tarjoilut, pyydämme ystävällisesti
tuomaan tarvittavat kertakäyttö- ja tarjoiluastiat mukananne. Omiin tarjoiluihin suosittelemme
ottamaan kuumaa mehua tms. kelien ollessa kylmät.
Meiltä tilattavien tarjoilujen hintoja
Synttäreiden tarjoilu (sipsit, popcornit, keksit, kylmät ja kuumat mehut, limut, karkit
kesällä jäätelöpuikko/muutoin pulla tms.) 8,5€/hlö, minimilaskutus 85€
Synttärikakku 40€ Kahvit aikuisille 10€ 1-5/hlöä
Jos haluatte paistaa ulkona nuotiopaikalla itsenäisesti omia makkaroita tai vaikka
vaahtokarkkeja, meiltä saa puut. (Makkaroille meillä on paistoritilä, mutta vaahtiksille meillä ei
ole tikkuja)
Jos me paistamme ja tarjoilemme makkarat, hintaa sillä on 3€/lapsi ja minimiveloitus 30€.
Synttärisankarin ja hänen vieraidensa iästä riippuen, synttäreille kannattaa ottaa mukaan 1-4
aikuista valvomaan. (Esim. lapsia 15 kpl, sankari 5-vuotta, suositeltava määrä aikuisia 4 tai
lapsia 10, sankari 12-vuotta, yksi oma valvoja.)
Jos haluatte ottaa syntymäpäiviä juhlistamaan enemmän kuin 4 aikuista, veloitamme heistä 5€
per aikuinen. Jos aikuiset haluavat osallistua kärry- tai rekiajelulle, veloitamme ajelusta 4€ per
aikuinen.
HUOM! ERITTÄIN TÄRKEÄÄ!
Muistutamme aina synttäreiden juhlijoita siitä, että juhlat ovat ulkona ja eläinsuojissa, joten
sään mukainen pukeutuminen on ensiarvoisen tärkeää. Eli kannattaa pistää syntymäpäiväkutsun
yhteydessä painokas maininta kutsuvieraille asiasta, eli esim. sadekelillä on kumisaapasta ja
sadetakkia ja kylmällä kelillä reippaasti-reippaasti erittäin lämmintä vaatetta päälle. Tätä asiaa
ei voi liikaa painottaa. Kokemus on osoittanut, että esim. lämpimän päivän jälkeen tuleva kylmä
tai sadepäivä tuppaa yllättämään ihmiset. Olemme kuitenkin järjestäneet synttäreitä
menestyksekkäästi kaikkina vuoden aikoina ja kaikissa keleissä!

Huom! Paukkupakkasilla pääsee tarvittaessa lämmittelemään sisälle lämpöpuhaltimen ääreen.
Suunnittelemme silloin myös ohjelman siten, että juhlijat pysyvät lämpiminä. Olemme
tarjonneet myös asiakkaille mahdollisuuden siirtää synttäreitä, jos pakkasasteet näyttävät liian
kipakoilta, mutta ainakaan toistaiseksi pakkasen takia ei ole vielä tullut yhtään siirtoa.

Synttäreitä voi tulla valmistelemaan paikan päälle max. 15 minuuttia ennen tarjoilua.
Maksu
suoritetaan paikan päällä synttäreiden yhteydessä. Toivomme maksutavaksi pankkikorttia,
kelpuutamme myös käteisen.
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