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THE WILDERNESS

Keskellä kauneinta erämaata.
In the middle of the most
beautiful scenery of wilderness.

Reinon Tupa sijaitsee
Kurikan Niinistönjärvellä, keskellä
kauneinta pohjalaista
suomaisemaa. Isännöimme vuosittain
satoja ryhmiä, kokousten, tykypäivien ja saunailtojen merkeissä.

EXPERIENCE THE MYSTICAL HUNTING CULTURE
Reinon Tupa is located at the Niinistönjärvi Lake near
Kurikka, in the middle of the most beautiful swamp
scenery. We host hundreds of groups every year for
conferences, company day-offs and sauna evenings.

www.reinontupa.fi | +358 10 322 4242 | myynti@reinontupa.fi

Tunnelmaa ja hyvää fiilistä – Palvelemme lyhyelläkin varoitusajalla!

KOKOUKSET

RUOKAILUT

Reinon Tuvan kokoustilat tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet erilaisten tapaamisten
ja kokousten järjestämiseen. Olipa kyseessä
koulutuspäivä, rento tiimipalaveri tai vaativa
neuvottelu, Reinon Tuvalta löytyy puitteet!
Kokoustilassamme on nykyaikainen kokoustekniikka ja tarjoilu pelaa koko tilaisuuden
ajan.

Järjestämme ruokailut toivomustenne mukaan tapahtumiin ja kokouksiin, sekä tarvittaessa hoidamme myös kenttäruokailut
luonnossa aktiviteettien yhteydessä. Tarjoiluissamme painotamme lähiruokaa ja luomua. Lautasiltamme löytyykin mm. riistaa,
kasviksia, sekä tuoretta kalaa sesonkien mukaan.

SAUNAT
Saunomiset Reinon Tuvalla jäävät varmasti mieleen! Reinon Tuvalla on kaksi saunaa,
vihtasauna sekä savusauna. Saunaloitsut, taikajuomat ja tarinat saunan historiasta ovat
osa mukavaa saunailtaa. Mahdollisuus on
myös pulahtaa virkistävään suonsilmään ja
nauttia ihanista turvehoidoista!

AKTIVITEETIT
Aktiviteetteja ja ohjelmia suunniteltaessa
turvallisuus on kaiken muun edellä ja perusidea on yhdessä tekeminen ja mukava tunnelma.
Esimerkkejä aktiviteeteista:
•
•
•
•

ATV–safarit vuodenajasta riippumatta
Luontoretket
Ekoammunta
BACK TO ROOTS–tiimiradat, lue lisää:
www.b2r.fi

Just 45 minutes away from Vaasa!

Supersuositut ATV–safarit

Erämaan taikaa ja tarinoita

CONFERENCES

MEALS

Reinon Tupa offers possibilities for very special happenings and training days. Either it
would be schooling, team meeting or conference; we have places for them in Reinon
Tupa! There is modern conference technology available and service is offered throughout whole evening.

We offer dinner serving according to your
wishes during your event or conference, as
well as we offer meals in the nature during
some activities. We focus on serving local and
organic food. You can find in our offer hunted
game, vegetables or fish according to the season.

SAUNA

ACTIVITIES

Having sauna at Reinon Tupa definitely stays
with you as a wonderful memory and experience. There are two saunas at Reinon Tupa,
regular sauna with birch whisks and smoke
sauna. The spirit of sauna, refreshments and
stories about history of Finnish sauna belong
to perfect sauna evening. It is possible also to
take a dip in a swamp morass or enjoy the relaxing effects of muck care.

Safety is number one while planning the activities and basic idea is experiences together
and comfortable atmosphere.
Examples:
•
•
•
•

ATV–safari
Hiking
Ekoshooting
BACK TO ROOTS–teamrace, read more:
www.b2r.fi

ETSITKÖ TAPAHTUMAN TEKIJÄÄ?

kokoukset
saunaillat
yritysjuhlat
aktiviteetit
catering

WOW
KOKO TAPAHTUMAPAKETTI
SAMASTA PAIKASTA!

työhyvinvointitapahtumat
tapahtumarakentaminen
tapahtumatekniikka
graafinen suunnittelu

TÄYDEN PALVELUN TAPAHTUMATUOTTAJA

ÄLÄ HUKKAA AIKAASI YKSITYISKOHTIIN

Kun jätät tilaisuuden järjestämisen meille, voit olla
varma siitä, että homma toimii luotettavasti, mukavasti, huolettomasti ja kielitaidolla alusta loppuun
saakka. Täyden palvelun tapahtumatuottajana järjestämme halutessasi koko paketin puolestasi.

Parhaimmillaan yksi tapaaminen, puhelinsoitto tai
sähköposti riittää, enempää sinun ei tarvitse tehdä!
Huolehdimme kaiken valmiiksi, pieniä yksityiskohtia
myöden.

myynti@botniaevents.fi | Palvelunumero: 010 322 4242

