Kaunis,
hoidettu
ympäristö.

Upea luonto
ja järvimaisema.

Peräseinäjoen
matkailun

Helmet
Paljon
palveluita ja
ohjelmaa.

Helppo
saavutettavuus
Seinäjoen
kupeessa.

Hyvät
kokous- ja
yöpymistilat.

Täydellinen paketti kokous- ja virkistyspäiviin Kalajärvellä!

Peräseinäjoen
matkailun

Ravintola Kalajärven
KOKOUSPAKETIT MA-PE

Puolipäiväkokous, kesto 3-4 h
Hinta: 33 €/hlö (10-60 hlöä) sisältäen: kokoustilan ja
-välineiden käytön sekä kokoustarjoilut: kahvi + kahvileipä
(makea tai suolainen) ja lämmin keittoruoka.

Helmet

MAJOITUSTILAT
KOKOUSRYHMILLE

Korkeatasoiset mökit (6 kpl) sijaitsevat kävelyetäisyydellä kokoustiloista. Hinta alkaen: 230€/mökki/vrk
sis. mökin käytön klo 16-12,
liinavaatteet sekä loppusiivouksen.

kokous- ja virkistyspaketit
Kalajärvellä
(syyskuu - toukokuu) Katso majoitusvaihtoehdot:

Maisemakokous, kesto 6-8 h
Hinta: 46 €/hlö (10-60 hlöä) sisältäen: kokoustilan ja -välineiden
käytön sekä kokoustarjoilut: kahvi + kahvileipä (makea tai suolainen)
ja lämmin buffet-ruoka ruokajuomineen.

Koivutuvat, www.koivutuvat.fi
puh. 040 543 1461 tai 040 514 6274
Kaksi 8 hengen mökkiä, joissa 2-3 erillistä
makuuhuonetta, lisämaksusta lämminvesipalju.

Maatilamatkailu Ilomäki, www.ilomaki.info/kuhahuvila
puh. 040 5740 286 tai 040 70 239 22
Kuuden hengen mökki, jossa 2 erillistä makuuhuonetta.
Lisämajoitusta saatavilla vain 6 kilometrin päässä
maatilalla, jossa lisämaksusta ohjelmapalveluja.

Yli yön -kokous, kesto 1 vrk
2 päivän kokous, kesto esim. alkaa lounaalla klo 12 ja päättyy
seuraavana päivänä lounaaseen.
Jääskän Loma, www.jaaskanloma.fi/seinajoki-kalajarvi
Hinta: 79 €/hlö (+ yöpyminen) (10-60 hlöä) sisältäen:
puh. 040 5811969
kokoustilan ja -välineiden käytön tulopäivänä
Kolme neljän (kuuden) hengen mökkiä,
6-8 tuntia ja seuraavana päivänä 3-4 tuntia
joissa 2 erillistä makuhuonetta, isot terassitilat.
sekä kokoustarjoilut: tulopäivänä buffetOHJELMAA
lounas ja iltapäiväkahvi + kahvileipä,
KOKOUSPÄIVÄÄ VIRKISTÄMÄÄN
lähtöpäivänä aamukahvi + sämpylä
ja keittolounas.
Hemmotteluhoidot mökillä
OMA VIRKISTYSPÄIVÄ
•
Turvehoidot,
jalkahoidot
(paikan
päällä
mökeillä),
alk.
15
€/hlö
Valoisasta kokoustilasta
TAI MÖKKIPALAVERI
(min. 5 hlöä), myös yksilöhoidot (hieronnat) alk. 60 €/hlö.
on hienot näkymät Kalajärvelle.
Mökki tai huvila valintasi mukaan kokoustilaksi
Hyvinvointipalvelut Hanne Stolt, www.hannestolt.fi
Kokoustilassa varustuksena
tulopäivän
aamuna alkaen klo 9 päättyen seuraavapuh. 045 650 2946
valkokangas, videotykki,
na
päivänä
klo 15. Mökeissä on kokoustilaksi sopiva
• Lämminvesipalju mökin pihassa (itse lämmitettynä), alk. 150 €/ryhmä
langaton nettiyhteys,
pöytäryhmä 6-8 hlölle, lisäksi sohvaryhmät/terassitilat
Ulkoilma-aktiviteetit (min. 5 hlöä)
fläppitaulut.
sopivat luovaan ideointiin tai pienryhmätyötiloiksi.
• Ohjatut aktiviteetit maatilalla 6 km päässä. Traktorikyyditys ja kisailu
Mökkikokoukseen voi tuoda omat tarjoilut.
Majoitus Peräseinäjoen
lajeissa: kirveenheitto, ilmakivääriammunta, hiirentappo, lypsy ja lammasLisämaksusta:
Helmet -yritysryhmän
agility. Alk. 15 €/hlö.
• kokoustarjoilut Ravintola Kalajärvessä
mökeissä kävelyetäisyy• Aistipolku – opastettu retki lähilaavulle, nokipannukahvit ja tikkupullaa,
• sauna ja lämmin kylpytynnyri mökin pihalle
dellä kokoustiloista.
alk. 15 €/hlö
• ohjelmapalvelut
• Puistogolf 5,50 €/henkilö
www.kalajarvi.fi
Hinta alkaen 250€/mökki (4 hlöä)–400€/mökki (maks.
puh. 06 4289 300
• Lumikenkäretki laavulle, nokipannukahvit ja tikkupullaa, alk. 15 €/hlö
8 hlöä) sisältäen: mökin käytön, majoituksen ja liina• Retkiluisteluvarusteet 10 €/hlö (retkiluistelurata 1 km, jäävaraus)
vaatteet sekä loppusiivouksen.
• Opastettu pilkkiretki Kalajärvellä, alk. 50 €/ryhmä

Peräseinäjoen
matkailun

Helmet

Hyvinvointipalvelut Hanne Stolt
Väliahontie 3, Louko (Peräseinäjoki)
p. 045 650 2946
www.hannestolt.fi

Maatilamatkailu Ilomäki
Ilomäentie 52, Peräseinäjoki
p. 040 574 0286 tai 040 702 3922
maatilamatkailuilomaki@gmail.com
www.ilomaki.info/kuhahuvila

Jääskän Loma
Venekuja ja Lomakuja, Peräseinäjoki
puh. 040 581 1969

info@jaaskanloma.fi

www.jaaskanloma.fi/seinajoki-kalajarvi

Koivutuvat
KOIVUTUVAT

Venekuja 6 ja 8, Peräseinäjoki
puh. 040 543 1461 tai 040 514 6274

heikki.ojaniemi@ojaniemi.fi

www.koivutuvat.fi

Ravintola Kalajärvi

Kalajärventie 6, Peräseinäjoki
puh. 06 4289 300
info@kalajarvi.fi

www.kalajarvi.fi

