Tässä erilaisia vaihtoehtoja seurueiden ajanviettoon Hedon spassa
__________________________________________________________________________________________________________

Hauskat juhlat elävällä musiikilla

_

Hedon span voi muuttaa vauhdikkaaksi juhlapaikaksi ja päättää
työntäytteisen päivän vauhdikkaaseen tanssi-iltaan suosikkibändin tai
DJ:n säestämänä ja jatkaa juhlia aamun tunneille saakka. Juhlapaikan voi
rakentaa hotellin ensimmäiseen kerrokseen, jossa juhlapaikkana voi
käyttää myös hotellin ravintolaa ja lobby-baaria, johon mahtuu yhteensä
350 vierasta. Tarjouksen voimassaolon edellytyksenä on kaikkien
hotellihuoneiden varaus ja hinta riippuu osallistujamäärästä, valitusta
esiintyjästä ja toivotuista erikoistehosteista.

__________________________________________________________________________________________________________
_

Aivan oma elokuvafestivaali
Elokuvafestivaali on hauska tiimipeli, jossa asetettu yhdessä kollegoiden
kanssa elokuvayhtiön toimijoiden rooliin ja koette, että elokuvatrailerin
tekeminen on kuin lastenleikkiä!
Tämä peli nostaa muutaman iloisen tunnin sisällä kollegoissa esiin heidän
luovan puolensa ja saa sinut hymyilemään vielä niitä tapahtumia
muistellessakin.
Pelin hinta alk. 350 euroa

__________________________________________________________________________________________________________

Maarja-Magdaleenan työpajat
Ajatustyöhön tulee sopivasti vaihtelua, jos kokeilee käsitöitä. Taitavien
mestareiden ohjauksessa voi osallistua käsitöihin eri työpajoissa Hedon
spassa paikan päällä.
Askarrella voi muun muassa


Nahkapajassa (avaimenperät, riipukset, muistikirjat yms.)



Lasipajassa (korut, lasimaalaukset)



2 Vaasi askartelupaja (puuesineiden koristaminen)

Hinta alk. 10 euroa/osallistuja valitun työpajan mukaisesti

___________________________________________________________________________________________________________

Päiväspaketti seurueelle
_____

Paketti sisältää auringonkylvyn, vierailun Hiljaisessa spassa* ja kosteuttavan
käsienhoidon. Hinta 40 euroa/vieras.
* Antiikin aikakauden kylpyläperinteitä noudattavassa kylpylässä sijaitsevat:


Yksilöllinen palvelusarja jokaiselle vieraalle



Uima-allas Kuollen meren vedellä



Alhaisen lämpötilan kaldarium, lakonium ja tepidarium



Virkistävät juomat ja hedelmät sisältyvät hintaan



Sisältää vierailun kylpylän allasosastolla
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Aamuinen auringontervehdys
Jooga- tai pilates-tunti ohjaajan johdolla merenrannalla, puistossa tai vaikka
uima-altaan reunalla. Tuulisina ja viileinä päivinä järjestetään tunti
sisätiloissa.
Se on kehon ja mielen tasapainottava voimistelu, jossa pääset taas
tasapainoon ja voit taas kohdata levottoman arkipäivän haasteet. Sopii myös
pienemmille joukoille.
Hinta alk. 45 euroa/tunti

___________________________________________________________________________________________________________

Erilaiset seurapelit
Hauska seurapeli antaa mahdollisuuden roolileikkeihin, voit valita
itsellesi mieluisan roolin ja näet kollegat aivan uusin silmin. Suosituin
peli on ollut Murhamysteeri, mutta valikoimasta löytyvät myös
Vakoojan akatemia, X-vektori, Dream team ja Pokkeri-ilta.
Hinta alk. 25 euroa/osallistuja, valitun pelin ja seurueen koon
mukaan

___________________________________________________________________________________________________________
_

Jäätelön valmistaminen keittiömestarin kanssa

Ainutlaatuinen mahdollisuus yhdessä tiimisi kanssa Raimond-ravintolan
keittiömestarin Herkki Ruubelin ohjaamana jäätelön valmistamiseen ja lisäksi
aivan uudenlaisella tavalla – nestemäisen typen avulla.
Ryhmässä 10 – 30 osallistujaa.
Hinta alk. 25 euroa/osallistuja

____________________________________________________________________________________________________________

Jännittävät juomakoulutukset


Viini-, kuohuviini-, olut-, viski- tai konjakkikoulutus



Ruoan ja viinin sopivuuden koulutus



Cocktailkoulutus



Kahvikoulutus



Teen valmistamisen koulutus

Hinta alk. 5 euroa/osallistuja valitusta aiheesta ja ryhmän koosta
riippuen, ryhmän koko 10 – 30 osallistujaa

Ranna puiestee 1, Pärnu

sales@hedonspa.com

Puh +372 44 99 000

www.hedonspa.com

