KOKOUSTILAT
KELOHONKA 200 m²
Korkea, tilava ja hyvin varusteltu sali, josta oma uloskäynti rauhalliselle pihalle
*120 hlöä koulumuodossa, 200 hlöä teatterimuodossa, 45 hlöä U-muodossa.
* Soveltuu myös suurempiin juhliin.
HOPEAPAJU 121 m²
Valoisa sali, jonka suurista ikkunoista avautuu näkymä luontoon ja ovi avautuu suoraan rauhalliselle sisäpihalle.
Pieni tarjoilukeittiö mahdollistaa omaan baarin avaamisen tilaan.
* 60 hlöä koulumuodossa, 80 hlöä teatterimuodossa, 22 hlöä U-muodossa, 100 hlöä juhlamuodossa
* Soveltuu erinomaisesti juhlien viettoon.
TUOMI 68 m²
Avara ja ilmava sali, josta oma uloskäynti pihalle.
* 32 hlöä koulumuodossa, 50 hlöä teatterimuodossa, 22 hlöä U-muodossa
VAAHTERA 99 m²
Korkea, tilava ja valoisa sali, jonka ikkunat sijaitsevat korkealla.
Erinomainen tila kokouksen lisäksi mm. tuote-esittelyille ja näyttelyille.
* 50 hlöä koulumuodossa, 70 hlöä teatterimuodossa, 26 hlöä U-muodossa
TUOHI 70 m²
Kokoustila rennompaan menoon. Kokolattiamatto.
* 12 hlöä matalilla pöytäryhmillä ja säkkituoleilla
* 30 hlöä luokkamuodossa, 50 hlöä teatterimuodossa, 20 hlöä U-muodossa
JOUTSEN 64 m²
Kattoikkunat tuovat valoa tähän rentoon tilaan, missä vaaleita mattoja, mummin lipasto ja miellyttävä tunnelma.
*Yksi 8 henkilön kokouspöytä
*5 valkoista pyöreää pöytää
*Tilaan sopii noin 20-25 henkilöä
KÄPY JA SILMU 23 m²
Kompakti ja rauhallinen tila tehokkaaseen työskentelyyn. Silmussa ikkuna ulos ja Kävyssä ikkuna
kokouskäytävälle.
* 10–12 hlöä diplomaattimuodossa
RUNKO JA KANTO 50 m²
Valoisa ja avara tila kokoukseen tai ryhmätyöhön.
* 20 luokkamuodossa 18 U-muodossa
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MÄKITUPA-HUVILA 200 m2
Metsän siimeksessä sijaitseva punainen huvila on sopiva paikka niin intensiiviselle kokoukselle kuin
vapaamuotoiselle yhdessäololle. Mäkituvan ovelta on helppo lähteä liikkumaan Nuuksion kansallispuistoon tai
viereiselle valaistulle pururadalle (talvella hiihtoladut) ja palata saunomaan huvilan omaan saunaan.
* Paikat 22–30 hengelle pöytämuodosta riippuen
* Oma sauna pesu- ja pukutiloineen, takka, langaton verkkoyhteys, pinta-ala 200 m2

RENNOT TILAT
TAKKATILA LOIMU 86 m2
Takkatila niin kokouksiin kuin illanviettoon
* max 50 henkilöä pöytämuodosta riippuen
TAKKATILA LIEKKI 48 m2
Uima-allasosaston yhteydessä sijaitseva takkahuone sopii erinomaisesti rennompaan työskentelyyn ja
oleskeluun.
* 10 henkilöä diplomaattipöytä sekä oleskeluryhmä n. 6 hengelle
KOTA
Kotaan mahtuu 20 hlöä istumaan penkeille elävän tulen ympärille, mahdollisuus tilata maittavat ruokailut, ei
ruokapöytiä. Sähköpistorasia on, ei kokoustekniikkaa. Tunnelmallinen, savuntuoksuinen tila yhdessäololle!
LAAVU
Metsän siimeksessä sijaitseva laavu on mukavan matkan päässä hotellilta, joten laavu soveltuu myös kivaksi
taukopaikaksi.
* 20 henkilöä, perinteiset “savustuspaikat” 10 henkilölle sateen sattuessa paikalle. Mahdollisuus telttakatosten
avulla saada koko Laavun lähialue ison ryhmän taukotilaksi
METSÄNVARTIJAN ULKOTAKKA
Mainio treffipaikka ulkoilun päätteeksi: takan tulen lämmössä nautit parhaat päiväkahvit. Istumapaikkoja
suojassa 15:lle ja takkarakennuksen edessä paikat noin 10:lle,.

RANTASAUNAT JA RANTAKABINETTI 60 m2
Aivan Siikajärven rannassa oleva tila soveltuu mm. ideointi- ja suunnittelukokouksiin sekä vapaamuotoisiin ja
juhlaviin tilaisuuksiin. Tilaa ei saa pimeäksi. Rantasaunoilla hyvät löylyt ja järvi muutaman askeleen päässä.
* Rantakabinetissa paikat max. 26 henkilölle
* Pieni sauna ~6 henkilöä
* Iso sauna ~18 henkilöä
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