
LOODUSMATKAD

FATBIKE RATTAMATKAD
Fatbike rattamatkad on uus looduse avastamise viis Eestis. 

Väga paksude kummidega Scott fatbikedega saab matkata 

aastaringselt- tugeval lumel, jääl, liivas ja metsa all. 

Edasiliikumine on hämmastavalt lihtne igal pinnasel. 

Lühikese rattaretke eesmärk ei ole läbida pikki vahemaid 

vaid rahulik looduse avastamine põneval moel.
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Ojako puhke- ja koolituskeskus 
Tel. 508 4585  info@ojako.ee

VEESÕIDUKITE TÖÖTUBA
Tegemist on  lõbusa ettevõtmisega, millest saavad 

päeva jooksul osa võtta paljud! Sobib hästi 

suvepäevale kogu päeva vältavaks lisategevuseks. 

Töötoas on kaheksa veesõidukit: 2 süsta, 2 kanuud, 

2 sit on topi ja 2 stand up paddle. Kogu tegevust 

juhivad ja aerutamisest räägivad kaks instruktorit. 

Huvilistel on võimalik proovida aerutamist erinevate 

sõiduvahenditega. Instruktorid juhendavad ja 

õpetavad eri tüüpi sõidukite kasutamist. 

12-... EST, ENGkuni 6h

Koostöös Seiklusfirmaga 360 KRAADI

RÄÄTSAMATKAD 
Eestis on rabasid nii palju, et peaaegu iga majutuse 

juurest väikese autosõidu kaugusel leiame mõne 

sobiva raba. Räätsad on reketeid meenutavad käimad 

mis kinnituvad sinu saabaste külge tänu millele saab 

matkata lumes ja pehmemate pinnasega kohtades. 

Räätsadega saab loodust nautida aastaringselt. Matk 

kulgeb rahulikus tempos ja hakkama saab igaüks, kes 

kõndida suudab. Tänu räätsadele saame minna 

kohtadesse kuhu tavaline matkaline ei saa. 

8-80 EST, ENG
GER, RUS2-3h

*Matkal saab mängida Rababingot!

*Arendab meeskonnatööd!

* Rabamatk kõiest 5 min autosõidu kaugusel!



8-20(40) EST, ENG,GER2-4h

Telli matk koos majutusteenustega!

Tõukekelgu matk on nagu kanuusõit. Kulgemiseks on oma rada 

kuid käte asemel teevad tööd hoopis jalad. Nii nagu jõgedelgi on 

käänulisi ja kiiremaid kohti nii on ka tõukekelguga sõites. 

Kelkudele saab alla panna laiemad lumejalased mis võimaldavad 

sõita ka kinnitambitud lumel.Samuti saab kelgutada siledal 

merejääl, kus lummavaks faktoriks on suur avarus ja mõnus 

kulgemistempo, jala alla paneme jäänaelad, et hoo lükkamine 

oleks hõlpsam. Kas saame sõita merejääl või metsarajal 

dikteerib ilm. Õigel aastalajal võib Ojako läheduses kohata ka 

hülgeid.

TÕUKEKELGUMATK

KAJAKIMATKAD MEREL
Kajakimatk on üks mõnus seiklus! Kahekohalised merekajakid 

on stabiilsed ja kiired ning mahutavad vajadusel palju 

varustust. Majutusasutuse juures meie instruktorid 

tutvustavad kajakke ning aerutamistehnikat ning tulevad 

merele kaasa. Hea võimalus veelinnu perspektiivist 

ümbritsevat loodust ja merd kogeda. Meresõit on eriline 

elamus. Kajakisõidu ja merega seotud tegevustesse on alati 

pikitud ports põnevaid merelugusid. 

8-24 EST, ENG
GER, RUS1,5-3h


