LEVI HOTEL
SPA RESORT
KOKOUKSET

KEKÄLE – CASUAL FINE FINING
BURGER KING RESTAURANT

AHKU – BUFFETRAVINTOLA

JOIKU MUSIC BAR

CLASSIC PIZZA RESTAURANT

HUVIKYLPYLÄ

STUDIO FEEL IT – DAY SPA -HOIDOT & KAMPAAJA

LEVI WELLNESS CLUB -KUNTOSALI

KURUYOGA

TILAT

kokouksiin ja tapahtumiin
Kokoustilat ja niiden toimivuus ovat yksi – joskin ehdottoman
tärkeä – osa kokouksen onnistumista. Tilojen, toimivan
kokoustekniikan ja hyvien tarjoilujen jälkeen päivä voi jatkua
rennosti kylpylässä tai ryhmätyöt voi helposti jalkauttaa luontoon.
Kokouspäivän voi myös jakaa aamu- ja iltakokoukseen, jolloin vapaata aikaa jää
hiihtoon tai patikointiin. Työpäivä voi myös päättyä rentoutumishetkeen, ohjattuun
urheilulliseen liikuntaan sisä- tai ulkotiloissa tai kylpylähoitoihin.

RYHMÄN SAUNAHETKI

Kylpylässä on hyvä rentoutua kokouspäivän päätteeksi, mutta joskus tarvitaan
porukan omaa rauhaa! Varaa Aakenuksen tai Lainion sauna. Kumpaakin
suosittelemme 15–20 hengelle. Tilauksesta myös saunajuomat ja iltapalat!
•
•
•
•
•

Kaikissa tiloissamme – sekä huoneissa että yleisissä tiloissamme – toimii
ilmainen WiFi
Tarvitsetko ryhmällesi monta täysin samanlaista ja korkealaatuista huonetta?
Design Hotel Levi on paras.
Kokous ja tiukka budjetti? Levi Hotel Spa tarjoaa kilpailukykyisimmät
majoitushinnat.
Kansainvälinen kokous ja ensimmäistä kertaa Levillä? Myyntitiimimme tietää
parhaimmat palvelut ja elämykset, liittyy kysymyksesi sitten aktiviteetteihin,
kuljetuksiin tai ruokailuihin. Meillä on tunturi hallussa!
Etäisyydet: Levi – Kittilä lentokenttä 14 km, Rovaniemi 170 km

Levi Hotel Spa Resort
Levi Hotel Spa

203 huonetta (149 standard-huonetta, 18 superior-huonetta, 30
juniorsviittiä, 6 sviittiä)
levihotelspa.fi | sales@levihotelspa.fi | + 358 16 646 200

Design Hotel Levi

77 huonetta ( 70 deluxe doubles / twins / lofts, 7 sviittiä)
designhotellevi.fi | sales@designhotellevi.fi | + 358 16 646 200

NAAVA

Naava
73 m3

Modernin raikas kokoustila sijaitsee Levi
Hotel Span ja Design Hotel Levin yhteisen
vastaanoton vieressä.
Tila voidaan jakaa myös kahdeksi pienemmäksi
huoneeksi. Naava sijaitsee myös lähellä
ravintoloitamme ja soveltuu erilaisten
yksityistilaisuuksien viettämiseen, esim.
merkkipäivien viettoon ja cocktailtilaisuuksiin.

Naava

Vastaanotto
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KOKOUSTUVAT

Aakenus ja Lainio
69 m3

Nämä tunnelmalliset kokoustilat
löytyvät kahdesta vierekkäisestä
hotellirakennuksesta.
Tilojen hirsinen seinä henkii rauhoittavaa Lapin
tunnelmaa ja vaikuttaa luonnollisesti myös
kokouksen tunnelmaan! Varattavissa myös
kokoustilan viereinen tilaussauna.

Aakenus
&
Lainio
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KAARNA ja JÄKÄLÄ

Kaarna, Jäkälä, Havu

KAARNA
142 m2
JÄKÄLÄ
152 m2

Havu
25 m2

Kaksi isointa kokoustilaa sekä ryhmätyötila
Havu sijaitsevat saman aulan ympärillä
ja aulan kahvioon saa vaivattomasti
järjestettyä välipalat. Kaarna ja Jäkälä
voidaan myös yhdistää 160 hengelle
sopivaksi kokoustilaksi.
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Havu
Vastaanotto

Äänentoisto Datatykki

25

SALI

Kylpylän sali

Kylpylän
liikuntasali
673 m2

Tilava ja korkea sali, joka soveltuu parhaiten
näyttelytilaksi. Suosittelemme tätä tilaa
erityisesti silloin, kun tilaisuuden järjestäjä
haluaa rakentaa täysin omannäköisensä
kokous- ja näyttelytilaisuuden.

Stage
33 m2

Salissa on perusäänentoisto. Datatykki ja muut
kokousvälineet sekä sisustus tilaajan toivomuksen
mukaisesti.

Sali

m2

Äänentoisto

673
(18,7 x 36 m)
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Vastaanotto

Ravintolapalvelut
yritykset &
kokoukset

Sydämellisesti tervetuloa
fine dining -ravintolaamme!
Avotulen loimu ja parhaimmat
viinit luovat mielettömän
makuelämyksen. Astu sisään ja
koe jotain uutta.

Kokousryhmien lounaat ja
illalliset Ahkusta. Tarjolla
sesongin ja asiakkaan toiveiden
mukaan noutopöydästä tai
pöytiin tarjoiltuna. Runsaasti
vaihtoehtoja ruokavaliot
huomioiden.

Tervetulotilaisuus kuohuvan
kera ja siivu Classicin
perinteistä alkupalapizzaa. Tai
kokoontuminen vielä palaverin
jälkeen rennosti pizzalle ennen
koneen lähtöä.

