Valik tegevusi seltskondadele Hedon spaas
__________________________________________________________________________________________________________

Meeleolukas pidu koos bändiga

_

Hedon spaa saab muuta lõbusaks peopaigaks ja lõpetada töine päev
hoogsa tantsupeoga koos oma lemmikbändi või DJ-ga, mis kestab
varaste hommikutundideni. Lava saab üles seada hotelli esimesele
korrusele, kasutades pidutsemiseks nii restorani kui ka lobby-baari,
mahutades ühtekokku kuni 350 külalist.
Pakkumine kehtib kõigi hotellitubade broneerimisel ja hind sõltub
inimeste arvust, valitud artistist ning soovitud eriefektidest.

__________________________________________________________________________________________________________
_

Päris oma filmifestival
Filmifestival on vallatu meeskonnamäng, kus avastad, et koos
kolleegidega on kõik võimalik - kehastuda filmikompanii tegelasteks
ning teha paar filmitreilerit on lausa imelihtne!
See mäng toob paari lõbusa tunni jooksul kolleegides välja nende
loomingulise

külje

ning

võtab

muige

suule

veel

hiljemgi.

Mängu hind alates 350 eurost

__________________________________________________________________________________________________________

Maarja-magdaleena töötoad
Vahelduseks mõttetööle on võimalik arendada loovust käelise tegevusega,
osaledes töötubades meistrite juhendamisel Hedon spaas kohapeal.
Näited mõnedest töötubadest


nahakoda (võtmehoidjad, ripatsid, taskuraamatud jms)



klaasikoda (ehted, vitraažid)



2 Vaasi meisterdamistuba (puidust esemete dekoreerimine)

Hind al 10 eurot inimene, sõltuvalt töötoa valikust

___________________________________________________________________________________________________________

Päevaspaa pakett seltskonnale
_____

Pakett sisaldab päikesevanni, Vaikse spaa* külastust ja niisutavat kätehoolitsust.
Hind külalise kohta 40 eurot.
* Antiikseid spaatraditsioone järgiv Vaikne spaa sisaldab


personaalne toodete komplekt igale külalisele



surnumereveega bassein



madala temperatuuriga saunad kaldaarium, lakoonium ja tepidaarium



hinnas karastavad joogid ja puuviljad



supelusala külastust (kolme basseini ja kahe saunaga)

Ranna puiestee 1, Pärnu
Tel +372 44 99 000

sales@hedonspa.com
www.hedonspa.com

Hommikune päikesetervitus
Jooga või pilatese trenn treeneri juhendamisel mererannas, pargis või
hoopis basseini ääres. Tuulistel ja jahedatel päevadel saab treeningu
läbiviimiseks kasutada siseruume.
See on keha ja meele tasakaalustatud võimlemine, et leida sisemine
kooskõla rahutu elutempo talumiseks. Sobib väiksematele seltskondadele.
Hind alates 45 eurot tund

___________________________________________________________________________________________________________

Erinevad seltskonnamängud
Lõbus

seltskonnamäng

annab

võimaluse

rollimängudeks,

kehastades ennast kellekski teiseks ja vaadata kolleege hoopis
teise nurga alt. Populaarseimaks mänguks on kujunenud
Mõrvamüsteerium, lisaks on valikus veel Spiooni akadeemia, X
vektor, Dream team ja Pokkeriõhtu.
Hind al 25 eurot osalejalt, sõltuvalt valitud mängust ja
seltskonna suurusest

___________________________________________________________________________________________________________
_

Jäätise valmistamine peakokaga

Ainulaadne võimalus valmistada koos oma meeskonnaga jäätist
restoran Raimondi peakoka Herkki Ruubeli juhendamisel ja seda hoopis
uudsel meetodil - vedela lämmastikuga.
Seltskonna suurus 10 kuni 30 osalejat.
Hind alates 25 eurot inimene

____________________________________________________________________________________________________________

Põnevad joogikoolitused


Veini-, vahuveini-, õlle-, viski- või konjaki koolitus



Toidu ja veini sobivuse koolitus



Kokteilikoolitus



Kohvikoolitus



Tee valmistamise koolitus

Hind alates 5 eurot inimene sõltuvalt valitud teemast ja grupi
suurusest, seltskonna suurus 10 – 30 osalejat
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