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Vaadake piletitelt, mis kellasele etendusele olete 
piletid soetanud ja vastavalt sellele avatakse uksed 
etenduse eel 1,5h varem. Mitmel põhjusel – et 
hajutatult, turvaliselt ja rahulikult kohad leida ning et 
külastada vahvaid tegevusalasid. 

Aladel on võimalik lastel koguda templeid. Kõigi vahel, 
kes on kogunud kolm templit ja postitanud sellest pildi 
Pere ja Kodu Facebooki lehele vastava üleskutse alla, 
loositakse välja ajakirja 1aastane tellimus ja kott 
tegevusaladel osalenud ettevõtete auhindadega.

Seikluskaardile on end paigutanud toredad tegevused, 
kus jagatakse raha- ja sorteerimistarkust, saab teha 
pilti ja lihtsalt suurepäraselt ning magusalt aega veeta.

Seikluskaardi legend

NAUDI TEGEVUSI, ARVESTA TOREDATE KAASLASTEGA JA HOIA DISTANTSI.

KUI SUL EI OLE ETENDUSELE PILETEID, SIIS VEEL SAAB NEID OSTA PILETITASKU.EE LEHELT.

„Lotte ja vana õunapuu saladus“ on uue sisuga erakordselt mastaapne kogupereseiklus, mis leiab Saku Suurhallis aset ainult kolmel korral. 
Seda lihtsalt peab nägema ja kohapeal kogema!

BARBORA boksis on VÄIKESTE TEADLASTE 
LEMMIKPAIK, kus saab suitsu ning pauku ja 
kõige vingemaid koerustükke näha ja õppida.
AQVA SPAA on mõnus puhkusekoht 
Rakveres, kus ka Lottele meeldib supelda ja 
unistada.
LEIUTAJATEKÜLA POOD, kus on müügil Lotte ja 
tema sõprade piltidega RIIDED NING MEENED.
PERE JA KODU jagab Lotte TÄTOVEERINGUID, 
HELKUREID ja ajakirju ning osta saab 
nupuvihikut 
ja kava.
ROCCA AL MARE keskuse PILDISTAMISNURGAST 
saavad kõik Lotte sõbrad endaga kaasa 
vahva fotojäädvustuse!
TERE kutsub lapsi seiklema MAAGILISEL 
METSARAJAL, mille lõpus ootab kõiki lapsi 
üllatus EMMA TUUBIJOGURTI näol. 
LHV jagab väikestele Lotte sõpradele 
nuputamis- ja värvimisrõõmu ja vanematele 
rahatarkusi laste tuleviku kindlustamiseks.
TALLINKI alal ootab SIND KÕIGE MÕNUSAM 
MEREREIS koos hüljes Harri ning vahvate 
mängujuhtidega.  
VÄIKSE TOMI alale on suvi tagasi tulnud - 
saab sõpradega kivikujusid mängida, 
päevitustoolil jalga puhata ning muidugi 
suvepäevale kohaselt parimaid VÄIKSE TOMI 
JÄÄTISEID nautida. Auhindu jagab Väike Tom 
isiklikult! :)
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AUVE TECH ja Lotte heidavad pilgu tulevikku.
Tund aega enne iga etenduse algust on 
võimalik näha kuidas Lotte saabub 
etendusele siinsamas Eestis valminud 
isejuhtiva bussiga.
SPARKLE.EE tutvustab kuidas Sa saad päris 
ise luua endale erilise NOMINATION ITALY 
KÄEVÕRU ja lisada sinna armsad Lotte ja 
tema sõpradega sümbolid.
LOTTEMAA – Külalisi ootavad erinäolised ja 
SÕBRALIKUD TEGELASED – jänesed, koerad, 
kassid, suslikud ja paljud teised. Tegevusi 
jagub kõigile.
XS MÄNGUASJAD alal saab kokku panna 
LOTTE PUSLESID ning uudistada uut 
eestikeelset lauamängude sarja bo. ja muid 
mänguasju!
LOTTE NUPUTAB: mida teha prügiga?  
MAAELUMINISTEERIUM kutsub üles SÖÖMA 
PUU- JA KÖÖGIVILJU, kui näed õunakasti, 
siis tutvu, millise eestimaise õunasordiga on 
tegu ja löö hambad julgelt sisse, õunad on 
Polli õunaaiandist.
JOOD VETT, vii pudel TAARAAUTOMAATI ja 
kingi teisele lapsele elamus vajutades 
„AITAN LAPSI“ heategevusnuppu.
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Seiklusjaht kolmele templile!

Saku Suurhalli seikluskaart

LAVA

10

10

4

5

2

1

12

14

16

6 7 8 9

13

15

11

15

Leiutajate
küla pood
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