
Yhdistä kokous virkistävään yläilmoissa seikkailuun 
ja maittavaan ruokaan. Valittavana on joko puolen 
tai koko päivän seikkailu-kokouspaketti runsaine 
lounasbuffetteineen.

GLO ENERGY I

koko päivän kokous ja seikkailu Huipussa

 ⁄ aamukahvi tai haudutettu tee, pieni 
suolainen, rahkaa, mehukeittoa ja talon 
granolaa

 ⁄ kahden ruokalajin runsas lounasbuffet ja 
kahvi tai haudutettu tee ravintolassa

 ⁄ iltapäiväkahvi tai haudutettu tee, 
tuoreita hedelmiä ja päivän pieni makea

 ⁄ kiipeilyvaljaat, kypärä, alkuopastus 
harjoitusradalla sekä seikkailu Huipun 
yläköysiradoilla seikkailuohjaajien 
valvonnassa.

82 € / henkilö / päivä

GLO ENERGY II

puolen päivän kokous ja seikkailu Huipussa

 ⁄ aamukahvi tai haudutettu tee, pieni 
suolainen, rahkaa, mehukeittoa ja talon 
granolaa
TAI 
iltapäiväkahvi tai haudutettu tee,  
tuoreita hedelmiä ja päivän pieni makea

 ⁄ kahden ruokalajin runsas lounasbuffet ja 
kahvi tai haudutettu tee ravintolassa 

 ⁄ kiipeilyvaljaat, kypärä, alkuopastus 
harjoitusradalla sekä seikkailu Huipun 
yläköysiradoilla seikkailuohjaajien 
valvonnassa.

75 € / henkilö / päivä

PÄIVÄHUONE esimerkiksi suihkussa käymistä varten 69 € (klo 9−17) 

HUIPPU-KOKOUSPAKETTI

GLO Hotel Sellossa majoittujille –30% ETU 
Seikkailupuisto 

Huipun pääsylipuista

Huippu-kokouksesta 
virtaa arkeen



KOKOUSTILOJEN VARUSTELU

Kaikissa kokoustiloissa on valkokangas, 
datatykki, fläppitaulu ja langaton 
internetyhteys. Äänentoisto voidaan 
järjestää tarvittaessa. 

PÄIVÄHUONE 

Voitte varata suihkussa käymistä varten 
GLO Hotel Sellosta kahden hengen 
Comfort-luokan huoneeen klo 9−17  
väliseksi ajaksi. Huone on varattavissa 
saatavuuden mukaan.

KOKO PÄIVÄN HUIPPU-KOKOUS

 ⁄ klo 9.00 aamukahvi GLO Hotel Sellossa
 ⁄ klo 9.30−13.00 kokousjakso
 ⁄ klo 13.00 lounas
 ⁄ klo 14.30−16.30 kokousjakso II
 ⁄ klo 16.30 iltapäiväkahvi GLO Hotel Sellossa
 ⁄ klo 17.30-20.00 Huipussa

Jommankumman kokousjakson ja 
Huippuseikkailun voi myös hyvin vaihtaa 
keskenään.

PUOLEN PÄIVÄN HUIPPU-KOKOUS 
SEIKKAILU ILTAPÄIVÄLLÄ

 ⁄ klo 9.00 aamukahvi GLO Hotel Sellossa
 ⁄ klo 9.30−13.00 kokousjakso
 ⁄ klo 13.00 lounas
 ⁄ klo 14.30−16.30 Huipussa

Kokousjakson ja Huippu-seikkailun voi myös 
hyvin vaihtaa keskenään ja nauttia aamukahvin 
tilalta iltapäiväkahvin.

KAKSI ESIMERKKIÄ 
HUIPPU-KOKOUSPAKETIN 
AIKATAULUSTA:

TOIMITUSEHDOT: Kokouspakettiemme minimilaskutusmäärä on kahdeksan henkeä. Laskutusperusteemme on
henkilömäärä, joka on vahvistettu sopimusehtojen mukaisesti. Hinnat sisältävät ALV:n ja ovat voimassa toistaiseksi. 
Pidätämme oikeuden muutoksiin. Pyrimme huomioimaan etukäteen ilmoitetut erikoisruokavaliot.

SEIKKAILUPUISTO HUIPPU 

Leppävaaran urheilupuisto 
www.seikkailupuistohuippu.fi
varaukset@seikkailupuistohuippu.fi 
p. 040 528 6053
(toimitusjohtaja Jari Saarhelo)




