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ADRENALĪNA KOKTEILIS  

ŠAUŠANA AR ĪSTIEM IEROČIEM, SĀNSLĪDE AR DRIFTA TRICIKLU UN JAUTRA BALLĪTE NOSLĒGUMĀ 

 

ŠAUŠANA 

Šautuvē jums būs iespēja šaut no īstiem ieročiem - Glock 17, Winchester 1300 un Saiga 223 Rem.  

Ja ir vēlme, tad par papildus samaksu iespējams šaut arī ar TT, Taurus 38 Special, CZ 75 sp-01 Shadow, 
Franchi Spas 15, ISSC MK22, Micro Roni CAA, Bushmaster XM15 E2S "Shorty". 
 
Pirms šaušanas Jūs saņemsiet visu nepieciešamo informāciju par pareizu ieroču lietošanu, kā arī 
profesionāla instruktora uzraudzību un atbalstu visā šaušanas laikā.  
Instruktori parūpēsies, lai Jūs justos pārliecināti pat tad, ja nekad agrāk neesat rokās turējuši ieroci.  
 

DRIFTA TRICIKLI 

Izbaudiet kontrolētu sānslīdi ar Latvijā ražotiem elektriskajiem tricikliem. Trases darbinieki parūpēsies par 

drifta piedzīvojumiem triciklu trasē, palīdzot apgūt sānslīdzes pamatus un sarīkos īpašas sacensības, lai 

atmodinātu sacensību garu ikvienā jūsu darbiniekā. 

Jums nav nepieciešama iepriekšēja pieredze. Viss, kas nepieciešams ir labs noskaņojums un vēlme uzveikt 

kolēģus, tajā skaitā šefu! 

 

 

 

BALLĪTE 

Turpat Drifta hellē jums tis nodrošināta bezmaksas kafija, tēja, Monster enerģijas dzērieni, dažādas galda 
un xbox spēles, novuss un galda futbols. 
 
Iespējams uzklāt galdu ar pašu līdzi paņemtajiem ēdieniem un dzērieniem, vai arī pasūtīt ēdienus no 
mūsu sadarbības partneriem. 
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Gada siltajā sezonā pieejamas bezmaksas terases, grilli ir uz vietas kuros Jūs varat pacept līdzi paņemto 
gaļu. 

Cena sākot no 65 EUR/personai. 

Cenā iekļauts: 
 

• Mazais šaušanas plāns (Glock 17 ar 7 šāvieniem; Winchester 1300 ar 5 šāvieniem un Saiga .223 
Rem ar 5 šāvieniem)  

• Šaušanas instrukrota pakalpojumi 

• 1 brauciens (10 min) ar drifta triciklu 

• Braukšanas apmācība ar drifta triciklu 

• Bezmaksas kafija, tēja, Monster enerģijas dzērieni, dažādas galda un xbox spēles, novuss un 
galda futbols Dirfta hallē 

• Pasākuma organizēšanas un rezervēšanas pakalpojumi 
  

Papildus izdevumi (pēc vēlmes): 

• Piemaksa par šaušanu ar citiem ieročiem un vairāk šāvieniem 

• Piemaksa par vairākiem braucieniem ar drifta triciklu 

• Ēdināšanas pakalpojumi 

• Transporta pakalpojumi 

 


