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HUIPPU-KOKOUKSESTA VIRTAA ARKEEN!

Leppävaarankatu 1, 02600 ESPOO

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

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

Hintoihin sisältyy arvonlisävero. Laskutuslisä 8 €.

GLO Energy I 
koko päivän kokous ja seikkailu Huipussa

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

• kahden ruokalajin runsas lounasbuff et 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 lounasbuff et ja 
kahvi tai haudutettu tee ravintolassa

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

75 € / henkilö / päivä

HUIPPU-KOKOUSPAKETTI
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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.

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 Huippu-
seikkailun voi myös hyvin vaihtaa keskenään.

Kaksi esimerkkiä Huippu-kokouspaketin aikataulusta:

KOKOUSTILOJEN VARUSTELU

Kaikissa kokoustiloissa on valkokangas, data-
tykki, fl äppitaulu ja langaton internetyhteys. 
Piirtoheitin ja 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.

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.
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