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Eventgarden / BSG Marketing Oy:llä on vastuuvakuutus ja aina turvasuunnitelma tapahtumiin. Pidätämme oikeudet ohjelman muutoksiin. Tämä 

dokumentti kokonaisuudessaan on Eventgarden / BSG Marketing Oy:n omaisuutta ja sen kopiointi, osittainen kopiointi, käyttö tai osittainen 

käyttö muuhun kuin BSG Marketing Oy:n toimittamaan palveluun on ehdottomasti kielletty.

Tarjoamme teille kokonaisvaltaista tapahtumatuotantoa, jossa huolehdimme kaikista  

varauksista ja yhteyksistä sekä tapahtuman suunnittelusta ja tuotannosta. Asiakas voi 

keskittyä omaan liiketoimintaansa tapahtumajärjestäjän ansiosta.

SEIKKAILU SAARESSA AKTIVITEETIN KUVAUS

Merihenkinen ja hauska tiimiaktiviteetti nostattaa yhteishenkeä ja opettaa 

ryhmää toimimaan yhdessä. Luovuutta ja kekseliäisyyttä vaativat tehtävät, 

innostavat oppaat sekä upea luonto sekä maisemat yhteenpaketoituna toi-

mii henkilökunnan virkistyspäivän teemana, joka muistetaan.

Kesto:  4-5 h (Aktiviteetti ja ruokailu). Aktiviteetin kesto n. 2h.

Ryhmäkoko:  10 - 220

Paikka: Ravintola Saari

Ajankohta: Toukokuu-syyskuu

Hinta:  Minimi 10 hlöä / 99,00 / hlö + alv 23%

  Lisähenkilöt 11-100 / 69,00 / hlö + alv 23%

  Lisähenkilöt 101-220 / 49,00 / hlö + alv 23% 

Ruokailu: Esimerkkimenu ohessa hinta 52,50 / hlö (sis. alv 23%)

  Menu ja juomat eivät sisälly aktiviteetin hintaan.

PERUSHINTA SISÄLTÄÄ 

Projektinjohto 

• Suunnittelu, yhteydet, valvonta

• Kokous- ja illallisvaraukset

Tapahtuman toteutus 

•  Valmistelu, rakennus ja purku

• Tapahtuman henkilökunta

Tapahtuman ohjelma

• Seikkailu Saaressa aktiviteetti

Tapahtumalogistiikka 

Helsingin edustalla Sirpalesaaressa sijaitseva Kesä-

ravintola Saari tarjoaa kesäkauden parhaat suoma-

laiset ja saariston herkut sekä kaupungin upeimmat 

merimaisemat vain kivenheiton päässä Helsingin 

ydinkeskustasta. Eventgarden tuottaa hauskan

Seikkailu Saaressa -aktiviteetin.

LISÄVELOITUKSESTA

• Viihde ja ohjelmapalvelut

•  Asiakaskuljetukset 

• Valokuvaaja

•  Graafiset materiaalit

• Give Away -lahjat

Myydään aina kokonaispakettina 

(aktiviteetti + menu)

Klassikkomenu

Tervagraavattua lohta 
mätiä, mehukasta metsäsienisalaattia  

ja rapeaa mallasleipää
***

MustaPekka-gratinoitu 
härän sisäfileepihvi

papu-pekonipaistos, valkosipuliperunaa  
ja punaviinikastiketta

***
Flisholmenin pannukakkua
raparperi-mansikkahilloketta  

ja vaniljajäätelöä

Yli 50 hlön ryhmille tarjolla  
myös buffet menu.

Rapukaudella tarjoilemme herkullisia  
itse keitettyjä kotimaisia jokirapuja.

Saaren yhteysvenemaksu 
4,00/hlö (meno-paluu) lisätään 

automaattisesti ravintolalaskuun.


