Tampereelle
95 km

Jyväskylään
55 km
Himos (Jämsä)
Lahteen
115 km
Helsinkiin
220 km

KOKOUSTA HIMOKSELLA,
KESKELLÄ SUOMEA
Himokselle on kaikkialta lyhyt ja helppo tulla: sijaitsemme
9-tien varrella, vain 7 kilometrin päässä Jämsän junaasemalta. Uudistetut kokoustilat, monipuolinen palvelu
sekä kaunis luonto takaavat onnistuneen kokouksen.
Yritysmyyntimme auttaa mielellään kokouksenne, minimessujenne tai työhyvinvointipäivänne suunnittelussa.

Järjestämme mielenkiintoista aktiviteettiohjelmaa ja
monipuolista toimintaa kokouksenne kevennykseksi
ympäri vuoden. Himos Safarien oppaat ovat erikoistuneet
tuottamaan seikkailuja, tapahtumia sekä retkiä erikokoisille
ryhmille.

PUOLIPÄIVÄKOKOUS 39 € / hlö

KOKOUS HUVILASSA

Runsas aamiainen tai iltapäiväkahvit, lounas sekä
kokoustila.

Ruokailu ravintoloissamme tai huvilassa cateringpalvelun
tarjoilemana. Useita eri huvilavaihtoehtoja, kysy lisää!

KOKOPÄIVÄKOKOUS 48 € / hlö
Runsas aamiainen, lounas, iltapäiväkahvit sekä
kokoustila.
Kokoustiloissa videotykki, ﬂäppitaulu sekä luennoitsijalle
langallinen nettiyhteys ja kokousvieraille langaton
nettiyhteys.

RYHMÄTYÖTILAT
Yritysmyyntimme auttaa sopivan ryhmätyötilan
valitsemisessa.

HIMOS HOTELLI
RAVINTOLA TUPA

KAMMARI
RANTASAUNA
SAVUSAUNA
LIITERI

HIMOS KESKUSVARAAMO
Yritysmyynti puh. 020 711 9222
www.himoslomat.fi
himoslomat@himoslomat.fi
Voit myös ottaa yhteyttä suoraan yritysmyyjiimme:
leena.parnajarvi@himoslomat.fi
minna.kuivanen@himoslomat.fi
katja.minkkinen@himoslomat.fi

020 711 9224
020 711 9232
020 711 9231

KOULU
Rehtori, Kanslia, Maantieto, Biologia, Käsityö

HIMOS AREENA
MONO
Pub & pizzeria

KAIKKI SAMASSA PIHAPIIRISSÄ!

KOKOUSKESKUS KOULU
Viihtyisä ja vanha Säyrylän koulu on uudistettu tunnelmalliseksi
kokouskeskukseksi. Koulu sijaitsee samassa pihapiirissä Himos Hotellin
ja Himos Areenan kanssa.
Kokouskeskus Koulussa on useita eri kokoisia kokoustiloja, jotka
muuntuvat erilaisilla pöytäryhmittelyillä sopiviksi tiloiksi. Suuremmat
ryhmät voivat sijoittua vaikka useampaan tilaan käyttäen ala- tai
yläkerroksen kokoustiloja.
Vanhan koulumaailman mukaisesti sisustetut persoonalliset kokoustilat
on varustettu tämän päivän tekniikalla. Äänentoisto tarvittaessa. Kysy
tarvittavia lisäkokousvälineitä tarjouspyynnön yhteydessä.

Rehtori
Kanslia
Maantieto
Biologia
Käsityö

Luokka

Teatteri

U-pöytä

Diplomaatti
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12

ISTUMAJÄRJESTYS
Luokka

KANSLIA

Teatteri

U-pöytä

Diplomaatti

REHTORI

SAVUSAUNA
Saunamajurimme lämmittää aidon suomalaisen savusaunan juuri teitä varten. Saunan
yhteydessä on takkatupa, missä voitte nauttia maittavan iltapalan. Savusaunalta pääsee
pulahtamaan omalta laiturilta myös järveen tai talvella avantoon. Lisäksi voitte vuokrata
savusaunan pihassa olevan porealtaan. Savusauna 300 € / 3 h, poreallas 150 €.
Luokka
Savusauna

Teatteri

U-pöytä

Diplomaatti
14–20

HIMOS AREENA
Himos Areena on muunnettavissa 220 henkilön kokoustilaksi. siellä voidaan
järjestää myös minimessuja. Videotykki ja kokoustekniikka ovat tilassa valmiina,
myös äänentoisto on tilattavissa. Himos Areena soveltuu isompien ryhmien
ruokailuun, mm. cocktail-ruokailu voidaan järjestää jopa 600 hengelle ja
pöytäkattaus 300 hengelle.

Teatteri
Himos Areena

U-pöytä Diplomaatti

220

RANTAKAMMARI
Rantakammari on ainutlaatuinen tila 30 hengelle. Rantakammarissa on
15 kpl 2 hengen huoneita, yhteinen aulatila ja kokoustila Kammari 35
hengelle – kokouspäivät voi siis halutessaan viettää omassa rauhassa.
Kokouspakettiin sisältyvät tarjoilut nautitaan Ravintola Tuvassa, joka on
pihan toisella puolella. Illalla osallistujat voivat suunnata vaikka läheiselle
rantasaunalle yhdessä saunomaan.

Kammari

Luokka

Teatteri

U-pöytä

Diplomaatti

38

41

18

22

Luokka

Teatteri

KOKOUS HUVILASSA
Huvila sopii pienen porukan vapaamuotoiseen palaveriin. Huvilaan voi tilata
kokousvälinepaketin (videotykki, valkokangas, fläppitaulu).
Himos Catering tuo huvilaan kaikki tarvittavat ruokailut. Vaihtoehtoisesti
kokoustarjoilut voidaan nauttia Ravintola Tuvassa.
Huvila

U-pöytä Diplomaatti
6–12

RANTASAUNA
Rantasaunan tiloihin mahtuu 20 henkilöä yhtä aikaa iltaa istumaan ja saunomaan. Samassa
rakennuksessa on pukuhuone ja takkahuone. Takkahuoneessa on kokouspöytä ja sohvanurkkaus sekä takka. Lisäksi voitte vuokrata rantasaunan pihassa olevan porealtaan.
Rantasauna 150 € / 3 h, poreallas 150 €.
Luokka
Rantasauna

Teatteri

U-pöytä

Diplomaatti
20–30

YLI 450 MAJOITUSKOHDETTA,
2 900 VUODEPAIKKAA
Himos hotellissa
Rantakammarissa
Huvila-taso
Mökki-taso

Himoksen pääravintola, joka tarjoaa buffetaamiaisen, -lounaan
sekä à la carten
menuvaihtoehtoineen.
Ravintola Tupa
130 hengelle.

MÖNKIJÄ

Liiteri ihastuttaa
ronskilla sisustuksellaan ja miljööseen
sopivalla noutopöydällään.
Tilausravintola
min. 30 henkilöä,
maks. 200 henkilöä.

MOOTTORIKELKKASAFARIT

2 hh 13 kpl
2 hh 15 kpl
100 erilaista vaihtoehtoa
250 erilaista vaihtoehtoa

Mono pub & pizzeriassa rentoa After
Ski -tunnelmaa ympäri vuoden. Karaoke aukiolo-päivinä
klo 20 alkaen.

KARAOKE

Tilausravintola Luolassa isäntä tarjoilee
ja viihdyttää laululla
ja kitaransoitolla
toiveiden mukaan.

Isompien ryhmien
ruokailuun cocktailtyyppisesti jopa 600
hengelle, pöytäkattauksella 300 hengelle.

Maks. 20 hengelle.

Talvikautena Suomen
huippuartisteja perjantaina ja lauantaina.

SEIKKAILURATA

JÄÄUINTI

HIMOS SAFARIT TARJOAA KOKOUSPÄIVÄÄN OHJELMAA!
Ohjelmavalikoimista löytyvät suositut mönkijä- ja moottorikelkkasafarit. Suositulla hirvisafarilla pääsee katsomaan hirviä,
täpläkauriita ja poroja. Erilaisten joukkuekilpailujen parissa on
mukava rentoutua päivän kokousten jälkeen.

Kalastukseen meillä on tarjolla monia erilaisia paketteja, mm.
uistelu- ja heittokalastusta. Tai osallistukaa vaikka öiseen
tuulastusmatkaan! Yhteistyössä kanssamme hemmotteluhoitola,
Simulaattorimaailma ja Paint Ball -värikuulapeli.

GOLF
Täysimittainen 18-väyläinen golfkenttä on tehty hyödyntäen alueen olemassa
olevia korkeuseroja ja luontoa kunnioittaen. Alueen kokonaispinta-ala on 118
hehtaaria, josta golfkenttä 64 ha. Golfkentän ympäristöön ja huikeisiin maisemiin
rakentuu tulevaisuudessa noin 300 loma-asuntoa.
www.himosgolf.fi

