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Polttaripaketit 
Alla on kerättynä muutama valmispaketti. 

Mikäli vaihtoehdoista ei löydy oikeanlaista pakettia, ota yhteyttä, niin voimme räätälöidä 

halutunlaisen. 

 

Polttaripaketti 1 (5 - 7 henkilöä) 

Aika-ajot: 10 min 

Finaali: 8 kierrosta 

Ajoaika / kuljettaja:  ≈ 18 min 

Hinta:  60 € / henkilö 

Sis. alv 10 % 

Kuljettajakoulutus noin 15 min. 

Polttarisankari palkitaan. 

Haluttaessa kuljettajat saavat tulosteet ajetuista kierroksista.  

 

Polttaripaketti 2 (8 - 12 henkilöä) 

Aika-ajot: 10 min 

B -finaali: 8 kierrosta (voittaja A -finaaliin) 

A -finaali: 8 kierrosta 

Ajoaika / kuljettaja:  ≈ 18 min 

Hinta: 55 € / henkilö 

Sis. alv 10 % 

Kuljettajakoulutus noin 15 min. 

Polttarisankari palkitaan. 

Haluttaessa kuljettajat saavat tulosteet ajetuista kierroksista.  

 

Polttaripaketti 3 (13 - 18 henkilöä) 

Aika-ajot: 10 min 

C -finaali 8 kierrosta (voittaja B -finaaliin) 

B -finaali: 8 kierrosta (voittaja A -finaaliin) 

A -finaali: 8 kierrosta 

Ajoaika / kuljettaja:  ≈ 18 min 

Hinta: 50 € / henkilö 

Sis. alv 10 % 

Kuljettajakoulutus noin 15 min. 

Polttarisankari palkitaan. 

Haluttaessa kuljettajat saavat tulosteet ajetuista kierroksista. 

 

Lisäksi halutessaan voi tapahtuman yhteyteen ottaa ruokailuvaihtoehdon. 

Ruokailu maksaa 15 € / henkilö pitäen sisällään ruokajuoman, salaatin, leivät ja kiusaus 

tyyppisen pääruoan sekä kahvit ja pullan. Kiusaustyyppisen pääruoan voi myös vaihtaa. Kysy 

muita vaihtoehtoja 
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Polttaripaketti Iso 1 (5 - 7 henkilöä) 

Harjoitus 10 min 

Aika-ajot: 10 min 

Finaali: 10 kierrosta 

Ajoaika / kuljettaja:  ≈ 30 min 

Hinta:  75 € / henkilö 

Sis. alv 10 % 

Kuljettajakoulutus noin 15 min. 

Polttarisankari palkitaan. 

Haluttaessa kuljettajat saavat tulosteet ajetuista kierroksista.  

 

Polttaripaketti Iso 2 (8 - 12 henkilöä) 

Harjoitus 10 min 

Aika-ajot: 10 min 

B -finaali: 8 kierrosta (voittaja A -finaaliin) 

A -finaali: 10 kierrosta 

Ajoaika / kuljettaja:  ≈ 28 - 30 min 

Hinta: 70 € / henkilö 

Sis. alv 10 % 

Kuljettajakoulutus noin 15 min. 

Polttarisankari palkitaan. 

Haluttaessa kuljettajat saavat tulosteet ajetuista kierroksista. 

 

Polttaripaketti Iso 3 (13 - 18 henkilöä) 

Harjoitus 10 min 

Aika-ajot: 10 min 

C -finaali 6 kierrosta (voittaja B -finaaliin) 

B -finaali: 6 kierrosta (voittaja A -finaaliin) 

A -finaali: 10 kierrosta 

Ajoaika / kuljettaja:  ≈ 26 - 30 min 

Hinta: 65 € / henkilö 

Sis. alv 10 % 

Kuljettajakoulutus noin 15 min. 

Polttarisankari palkitaan. 

Haluttaessa kuljettajat saavat tulosteet ajetuista kierroksista. 

 

Lisäksi halutessaan voi tapahtuman yhteyteen ottaa ruokailuvaihtoehdon. 

Ruokailu maksaa 15 € / henkilö pitäen sisällään ruokajuoman, salaatin, leivät ja kiusaus 

tyyppisen pääruoan sekä kahvit ja pullan. Kiusaustyyppisen pääruoan voi myös vaihtaa. Kysy 

muita vaihtoehtoja  


