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MATKA- JA SEIKLUSLAAGER
Toimumise aeg: 2.–7.07, 23.–28.07
Toimumiskoht: Sportland Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskus (Harjumaa)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 9–12-aastased
Kõrvemaa lastelaagrid kutsuvad lapsi loodusesse mõnusalt ja põnevalt aega veetma. Laagri läbivaks teemaks on seiklemine
looduses. Õpetame lastele põnevaid viise looduses seiklemiseks ja looduse märkamiseks. Viime läbi seiklustegevusi ning
ehitame üheskoos metsaonne.
Kontakt: www.korvemaa.ee, info@korvemaa.ee, 5349 9598
Piletiinfo: 231 € (palume eelnevalt registreeruda)

MATKALAAGER
Toimumise aeg: 2.–7.07, 23.–28.07
Toimumiskoht: Sportland Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskus (Harjumaa)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 7–9-aastased
Kõrvemaa lastelaagrid kutsuvad lapsi loodusesse mõnusalt ja põnevalt aega veetma. Matkalaagri läbivateks teemadeks on
teadlik looduses liikumine, matkamine, matkamiseks vajalike teadmiste omandamine, erinevad matkamisviisid ja -võimalused.
Kontakt: www.korvemaa.ee, info@korvemaa.ee, 5349 9598
Piletiinfo: 198 € (palume eelnevalt registreeruda)

KIIKINGU KOOLITUSLAAGER
Toimumise aeg: 3.–8.07
Toimumiskoht: Viskla küla (Kose vald)
Töökeel: eesti, inglise
Sihtrühm: igas vanuses inimesed
Kiikingu koolituslaager pakub huvilistele põhjalikke teadmisi kiikingust, kogemusi kiikingukiigel ning võimaluse leida uusi sõpru ja
veeta aega toredas seltskonnas.
Kontakt: www.kiiking.ee, koolitus@kiiking.ee, 5615 0287
Piletiinfo: alates 10 € (päev)

FÄN CLAB NOORTELAAGER
PAUNKÜLA SEIKLUSLAAGER
Toimumise aeg: 3.–8.07
Toimumiskoht: Paunküla Heaolukeskus (Kiruvere, Paunküla, Kose vald, Harjumaa)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 6–12-aastased
Laagris mängime vanaemade-vanaisade varamust pärit mänge ja ka põnevaid uusi-kaasaegseid mänge. Mängime lõbusaid
seiklusmänge, mis arendavad meeskonnatöö oskust, seikluslikkust, humoorikust ja nutikust. Toimub jooksuvõistlus „Paunküla
Cup 2017“, kus kõik saavad diplomid ja kiireimad karikad. Õpime selgeks, mis on disc golf.
Kontakt: www.seiklusmaailm.ee, info@seiklusmaailm.ee, 513 7685
Piletiinfo: 149–167 €

HANNA-LIINA VÕSA MUUSIKALILAAGER
Toimumise aeg: 3.–10.07
Toimumiskoht: Rannapungerja Noortelaager (Ida-Virumaa)
Töökeel: eesti, inglise, vene, itaalia
Sihtrühm: 7–16-aastased muusikahuvilised lapsed
Muusikalaagritesse ootame muusikahuvilisi lapsi, kes soovivad laulda, näidelda, tantsida ja pilli mängida.
Kontakt: www.rannapungerjalaager.ee, rannapungerjamuusikalaager@gmail.com, 555 20101
Piletiinfo: 260 €

SUVELAAGRID “EDU LAAGRID”
Toimumise aeg: 8.–15.07
Toimumiskoht: Laulasmaa, Keila Vald
Töökeel: eesti, vene, inglise
Sihtrühm: 7–18-aastased
Laagris on kavas matkad, igaõhtused diskod, video, ekskursioonid, kalapüük, ATV, Jeep Safari, kummituste öö, piraadipäev,
kanuumatk, huviringid jpm. Lastega töötavad kvalifitseeritud treenerid ning atesteeritud kasvatajad.
Kontakt: www.suvelaagrid.ee, edu_do@hotmail.com, 525 8372
Piletiinfo: 187 €

ARABELLA NOORTELAAGER
Toimumise aeg: 9.–14.07
Toimumiskoht: Jõulumäe Tervisespordikeskus (Tahkuranna vald, Pärnumaa)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 9–15-aastased
Ootame seikluslaagrisse 9–15-aastaseid lapsi, kes tunnevad huvi looduse, liikumise ja muusika vastu. Laagripäevad on
sisustatud toredate päevateemadega. Arendame loovust, korraldame võistluseid ja mänge ning teeme diskot, playback ’i,
peame fotojahti ja laagripulma ning palju muud põnevat. Laagrisse tuleb külla ja annab kontserdi Liis Lemsalu.
Kontakt: www.arabellalaager.eu, laager@agentuurevita.ee, 5375 6746
Piletiinfo: 166–193 €

LASTELAAGRID
Toimumise aeg: 10.–14.07, 17.–21.07, 24.–28.07 (laagrid algavad E kell 10 ja lõpevad R kell 12)
Toimumiskoht: Reimani Puhkekeskus (Vanaveski küla, Kõpu vald, Viljandimaa)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 7–12-aastased
Päevakavas on vaheldumisi mäng, puhkus, mitmesugused väljakutsed ja mõnusad vahepalad. Laagri keskmeks on kaunis
Soomaa loodus, mis ootab avastamist.
Kontakt: www.reimani.eu/lastelaagrid, info@reimani.eu, 528 8823
Piletiinfo: 150 €

VABAAJA- JA PUHKELAAGER KARKSI–NUIAS
Toimumise aeg: 10.–16.07
Toimumiskoht: Karksi–Nuias Luuka Puhkemajas
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 7–16-aastased
Laagris korraldatakse seltskonnamänge, sportmänge, pallimänge, seiklusmänge, rannamänge, käiakse järves ujumas,
korraldatakse orienteerumise maastikumänge, toimub lõkkeõhtu, disko ja palju muud huvitavat.
Kontakt: www.taimaut.ee, info@taimaut.ee, 520 4057
Piletiinfo: 174 €

TENNISELAAGER MUHU SAAREL (LASTELAAGER)
Toimumise aeg: 10.–16.07, 24.–30.07
Toimumiskoht: Muhu saar
Töökeel: eesti, vene, inglise, soome
Sihtrühm: kõik lapsed ja täiskasvanud, algajad ja edasijõudnud
Võimalus veeta suvel sportlikult aega kaunil Eesti saarel mere ääres koos tenniseõppega, lisaks paljude spordi ja vaba aja
võimalustega.
Kontakt: www.tc2000.ee, tc2000@tc2000.ee, 526 9231
Piletiinfo: 195 €

RAHVUSVAHELINE NOORTE LAAGER-SEMINAR
“DANCE, CREATIVE AND FASHION CAMP 2017”
Toimumise aeg: 10.–17.07
Toimumiskoht: Rakvere piirkond, Ida-Virumaa
Töökeel: vene, inglise, vajadusel eesti
Sihtrühm: 7–18-aastased
Laagris saavad noored võimaluse proovida mitmeid loomingulisi tegevus, tantsu ja palju muud. Toimuvad töötoad, iga päev on
avatud ujula ning kavas on ka treeningud. Laager-seminari lõpus antakse osalejatele tunnistused.
Kontakt: www.maxmoda.ee, info@maxmoda.ee, 5194 6066 (vene), 554 5341 (eesti)
Piletiinfo: 260 € (majutus, kolm korda päevas toitlustus, transport)

GETTER JAANI MUUSIKALAAGER
Toimumise aeg: 11.–18.07
Toimumiskoht: Rannapungerja Noortelaager (Ida-Virumaa)
Töökeel: eesti, inglise, vene, itaalia
Sihtrühm: 7–16-aastased
Muusikalaagritesse ootame muusikahuvilisi lapsi, kes sooviksid laulda, näidelda, tantsida ja pilli mängida.
Kontakt: www.rannapungerjalaager.ee/muusikalaagrid, 555 20101
Piletiinfo: 260 €

TAEVASKOJA NOORTELAAGER
Toimumise aeg: 16.–22.07
Toimumiskoht: Taevaskoja Puhkekeskus (Taevaskoja küla, Põlva vald)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 7–14-aastased
Taevaskoja noortelaager on matka- ja seikluslaager, mis pakub elamusterohkeid kogemusi kõigile noortele.
Kontakt: www.taevaskoja.ee/taevaskoja-noortelaager, 5307 4155
Piletiinfo: 165 €

KUTIMUTI NOORTELAAGER
Toimumise aeg: 16.–23.07
Toimumiskoht: KutiMuti Noortelaager (Laulasmaa)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 9–17-aastased
Ootame aktiivseid, spordi- ja kultuurihuvilisi lapsi ja noori arendava ja põneva programmiga laagrivahetustesse.
Kavas on filmiõpe, draamaõpe, bändiõpe ja sportmängud.
Kontakt: www.kutimuti.ee, 502 8180
Piletiinfo: alates 101 € (ainult Tallinna noortele), 155 € (teistele)

PIVAROOTSI NOORTELAAGER
“SELTSIS SEGASEM, HULGAS HUBASEM, KOOSTEGEMISE RÕÕM KÕIGILE”
Toimumise aeg: 17.–22.07
Toimumiskoht: Pivarootsi õppe- ja puhkekeskus (Pivarootsi küla, Hanila vald, Lääne maakond)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 7–15-aastased
Tähistame meiegi üheskoos laste ja noorte kultuuriaastat Pivarootsis. Mina ka! Meie ka! Seltsis segasem, hulgas hubasem,
koostegemise rõõm kõigile – Pivarootsi ootab Sind!
Kontakt: www.lastelaagrid.eu, pivarootsi@lastekaitseliit.ee, 507 6021
Piletiinfo: 141 € (Tallinna lastele), 159 € (teistele)

NOORTELAAGER 2017 „CAMP OF HIP-HOP“
Toimumise aeg: 17.–23.07
Toimumiskoht: Liipa Talu koolitus- ja puhkekeskus (Saha küla, Harjumaa)
Töökeel: eesti, vene, inglise
Sihtrühm: 7–14-aastased
Noortelaager „Camp of Hip-Hop“ üllatab oma innovaatilise programmiga ja pakub noortele suurepärast keskkonda teadmiste
arendamiseks ning vaba aja veetmiseks. Mis saaks olla veel parem kui uued teadmised, võrratud kogemused, põneva
tänavakultuuri avastamine, filmindus, videod, muusika, kunst, külalised, eeskujud, vaba aeg, sõbrad ja seda kõike imekaunis
looduslähedases Liipa talus!
Kontakt: www.campofhiphop.com
Piletiinfo: 249 € telgiga (oma telgi ja madratsiga), 299 € majas (voodipesu, linad hinnas)

FÄN CLAB NOORTELAAGER – TUKSI SEIKLUSLAAGER
Toimumise aeg: 17.–23.07
Toimumiskoht: Tuksi Tervise- ja Spordikeskus (Noarootsi vald, Läänemaa)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 11–17-aastased
Laager pakub seiklusvõimalusi, kus tegevused on seotud rohke liikumise ja põnevate ettevõtmistega. Laagrivahetuses
korraldatakse kahepäevane telkidega Erna miniretk ning orienteerumine. Külastame ka Roosta seiklusparki, kus on erinevate
seiklusastmetega rajad. Valime Fän-tüdruku ja Fän-poisi. Peame laagripulma, teeme diskot ja ujume merevees.
Kontakt: www.seiklusmaailm.ee, info@seiklusmaailm.ee, 513 7685
Piletiinfo: 155–167 €

KAREPA SUVELAAGER 2017
Toimumise aeg: 23.–29.07
Toimumiskoht: Karepa küla, Vihula vald, Lääne Virumaa
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: 6–18-aastased
Laager pakub tervistavat ja arendavat puhkust – toimuvad meeskondlikud mängud ja võistlused, stiili- ja lõkkeõhtud
ning ühismatk. Ilusa ilma korral ujutakse ja tegevused toimuvad mererannas. Laagris on vetelpääste ja meditsiinitöötaja.
Toitlustamine toimub kolm korda päevas, lisaks ka õhtuoode.
Kontakt: www.kanuti.tln.edu.ee, kanuti@kanuti.tln.edu.ee, 644 0989
Piletiinfo: 156 €

RAHVUSVAHELINE NOORTELAAGER „CAMP OF HIP-HOP 2017“
Toimumise aeg: 24.–30.07
Toimumiskoht: Liipa Talu koolitus- ja puhkekeskus (Saha küla, Harjumaa)
Töökeel: eesti, vene, inglise
Sihtrühm: alates 14. eluaastast
Rahvuvahelises noortelaagris „Camp of Hip-Hop“ ületame koos võimete piire. Sind pannakse proovile rohkem kui kunagi
varem, kuid seda kõike koos suurepäraste inimeste ja ainulaadsete treeneritega, kes on kokku tulnud maailma eri
paigust. Treeningute ja tantsuklasside vahele mahub palju vaba aja tegevusi, lõbusaid mänge, harivaid koolitusi ja pööraseid
üllatusi. Õhtuti kütavad tantsupõranda kuumaks Eesti parimad DJ-d. Ees ootavad teemapeod, kust igaüks leiab midagi enda
maitsele.
Kontakt: www.campofhiphop.com
Piletiinfo: 299 € telgiga (oma telgi ja madratsiga), 349 € majas (voodipesu, linad hinnas)

KUTIMUTI NOORTELAAGER
Toimumise aeg: 24.–31.07
Toimumiskoht: KutiMuti Noortelaager (Laulasmaa)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 7–16-aastased
Ootame aktiivseid, spordi- ja kultuurihuvilisi lapsi ja noori arendava ja põneva programmiga laagrivahetustesse! Laagris on
kavas jalgpall, sportmängud, ujumine, draamaõpe.
Kontakt: www.kutimuti.ee, 502 8180
Piletiinfo: alates 101 € (ainult Tallinna noortele), 155 € (teistele)

FÄN CLAB NOORTELAAGER – PAEKALDA SEIKLUSLAAGER
Toimumise aeg: 30.07–04.08
Toimumiskoht: Paekalda Puhkekeskuses (Rummu, Harjumaa)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 6–12-aastased
Laagritegevustena on kavas aktiivne liikumine, käelised tegevused ning loomingulised tegevused. Eriti vahva laagrikogemuse
saame ühel suurel parvel seigeldes – toimub suur parveretk Rummu karjääris. Ujume järvevees, peame laagripulma, tantsime.
Valime Fän-tüdrukut ja Fän-poissi. Toimub jooksuvõistlus „Paekalda Cup 2017“, kus kõik saavad diplomid, kiireimad karikad.
Kontakt: www.seiklusmaailm.ee, info@seiklusmaailm.ee, 513 7685
Piletiinfo: 149–167 €

VABA AJA JA PUHKELAAGER PÄRNUMAAL PÄRLSELJAL
Toimumise aeg: 30.07–05.08
Toimumiskoht: Pärnumaal Pärlselja Puhkekeskuses
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 7–16-aastased
Laagris korraldatakse seltskonnamänge, sportmänge, pallimänge, seiklusmänge, rannamänge, käiakse järves ujumas. Lisaks
toimuvad orienteerumise maastikumängud, lõkkeõhtu, diskod ja palju muud huvitavat.
Kontakt: www.taimaut.ee, info@taimaut.ee, 520 4057
Piletiinfo: 184 €

TAEVASKOJA NOORTELAAGER
Toimumise aeg: 30.07–5.08
Toimumiskoht: Taevaskoja Puhkekeskus (Taevaskoja küla, Põlva vald)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 7–14-aastased
Taevaskoja noortelaager on matka- ja seikluslaager, mis pakub elamusterohkeid kogemusi kõigile noortele.
Kontakt: www.taevaskoja.ee/taevaskoja-noortelaager, 5307 4155
Piletiinfo: 165 €

