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KokousNet.fi
– yksi osoite, satoja vaihtoehtoja
Monissa yrityksissä suunnitellaan parhaillaan kuumeisesti kevään ja
syksyn kokouksia, koulutuksia, asiakastilaisuuksia, henkilökunnan
virkistyspäiviä tai vuosijuhlaa. Mutta mistä löytää nopeasti ja helposti
tilaisuuteen soveltuvat tilat ja pitkän kokous- tai koulutuspäivän
päätteeksi jotain hauskaa ja elämyksellistä tekemistä yhdessä?

KokousNet.fi tarjoaa
ideoita ja ratkaisuja

Google-suo upottaa

Kokousten ja muiden yritystilaisuuksien järjestäjä löytää KokousNet.ﬁ-portaalista ideoita ja
valmiita ratkaisuja helposti ja nopeasti, omaa
aikaa ja hermoja säästäen. Yksityistilaisuuksien
järjestäjät löytävät palvelusta tilat vaikkapa
sukujuhliin, syntymäpäiviin tai häävastaanottoon.
Moni luulee tuntevansa Tampereen ja sen
ympäristön tarjonnan. Tutustuttuaan portaalin
kokous-, juhlapaikka- ja ohjelmaesittelyihin
yhtä moni yllättyy löytäessään uusia vaihtoehtoja, joiden olemassaolosta ei aiemmin tiennyt. KokousNet.ﬁ:ssä on Tampereen seudun
laajin ja monipuolisin tarjonta kokoustiloja,
juhlatiloja, saunoja sekä valmiita ohjelmia hintatietoineen. Vaihtoehtoja on satoja. Laajasta
tarjonnasta monipuolisilla hakutoiminnoilla
on helppo etsiä omiin tarpeisiin soveltuvat
tilat ja ohjelmat. Tarjouspyynnöt voi lähettää
suoraan yrityksiin kätevästi valmiilla lomakkeella.

KokousNet.ﬁ:stä löytää googlausta nopeammin ja paremmin elämyksellisiä valmiiksi
paketoituja ohjelmakokonaisuuksia hintatietoineen. Tarjontaa on paljon ja se on monipuolista. Hakutoiminnot auttavat kohdentamaan etsinnän teitä kiinnostaviin ohjelmiin.
Sopisiko teidän porukallenne esim. aktiviteettipäivä luonnossa, eväitä esiintymiseen, hemmotteluhoidot ryhmille, melontaretki upeissa
maisemissa, jokamiesluokan thriathlon, matka
makujen maailmaan, mönkijällä pitkin metsiä,
kokkikurssit, liikunnan riemuja ja yhteispeliä….

KokousNet.ﬁ on Tampere Convention
Bureaun, Tampereen kongressimarkkinointiyksikön hallinnoima palvelu verkossa. Portaalin
tavoitteena on auttaa tilaisuuksien järjestäjiä
löytämään tarpeitaan vastaavat tilat ja ohjelmat Tampereen seudun tarjonnasta sekä auttaa seudulla toimivia kokous- ja juhlapaikkoja
ja ohjelmapalvelujen tarjoajia saamaan yritysryhmille tuotteistettua tarjontaansa esille.

KokousNet.fi
helpottaa
• Ideoita ja ratkaisuja kaikenlaisiin
tilaisuuksiin
• Laaja tarjonta kokoustiloja ja
juhlatiloja
• Saunoja palavereihin ja illanviettoihin
• Elämyksellisiä ohjelmia kymmeniltä
tarjoajilta
• Helppokäyttöinen palvelu
• Kätevät hakutoiminnot
• Tarjouspyynnöt valmiilla lomakkeella
suoraan yrityksiin
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Hieno Tilaisuus
Tampereen kauppakamarilehden teemaliite
• Julkaisija Hybridiviestintä Effet
• Taitto Krista Salonen
• Painopaikka PunaMusta, Tampere

– mukana myös nämä yritykset

ti–to 17–23 | pe 17–01 | la 14–01 | su 13–18
wwwPDVXDVLDQELVWURĆ
Hämeenkatu 3, Tampere

RANTAWIRKKULAN
EDUSTUSSAUNA • Kangasala
• Heini Hietanen
• p. 040 585 4868
• www.rantawirkkula.com
Viihtyisä sauna-, kokous- ja juhlatila
Kangasalla Vesijärven rannalla.

Hieno Tilaisuus tehdään yhteistyössä KokousNet.ﬁ:n kanssa.
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– mukana myös nämä yritykset

RAVINTOLA ROAST • Tampere
• Tammelan Puistokatu 34
• pöytävaraukset 010 4233 247
• info@roast.ﬁ
• www.ravintola.ﬁ/roast
• myyntipalvelu ma-pe klo 9.30-17.00
puh. 010 4233 200 tai myynti@ravintola.fi

• Näsilinnankatu 26, 33200 Tampere
• p. 020 770 2483
• Anne Sulkakoski
• www.linkosuo.ﬁ/juhlapalvelut

Tampereen Teatteri
• Keskustori 2, 33100 TRE
• Yritys- ja ryhmämyynti (03) 216 0400
• www.tampereenteatteri.ﬁ
Tampereen Teatterin upea miljöö
kokous- ja juhlatilana

RAVINTOLA JA JUHLATALO
KEIDAS • Ylöjärvi
• Asemantie 4, 33470 Ylöjärvi
• p. (03) 3485 675
• www.ravintolakeidas.ﬁ
• ravintolakeidas@gmail.com

STEFANS STEAKHOUSE • Tampere

SAPPEEN AATELI • Pälkäne

• Kehräsaari
• pöytävaraukset 010 4233 240
• stefans@ravintola.ﬁ
• www.ravintola.ﬁ/stefans
• myyntipalvelu ma-pe klo 9.30-17.00
puh. 010 4233 200 tai myynti@ravintola.ﬁ

• Itärinne 4, 36450 Sappee
• p. 0400354173
• www.sappeenaateli.ﬁ

Järjestämme tyylikkäät karonkat,
yritys- ja perhejuhlat sekä ohjelmalliset tilaisuudet omissa saleissamme
tai asiakkaan valitsemassa paikassa.
Cateringpalvelumme niin isoihin kuin
pieniinkin tilaisuuksiin. Näsin sauna
ydinkeskustassa.

Tampereen Teatterin upea rakennus
ja sen monimuotoiset tilat soveltuvat
teatteriesitysten lisäksi loistavasti
myös erilaisiin kokouksiin ja palavereihin, koulutustilaisuuksiin ja monenlaisiin juhliin.

TAMPEREEN MESSUJA URHEILUKESKUS • Tampere

KOMEDIATEATTERIN
JUHLATALO • Tampere

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSKESKUS VERKARANTA • Tampere

SÄRKÄNNIEMEN
ELÄMYSPUISTO • Tampere

VILLA SOFIA – ILOITSE
ELÄMYKSISTÄ • Tampere

• Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere
• p. 0207 701 260
• www.tesc.ﬁ

• Lapintie 3a, Tampere
• www.juhlatalonravintolat.ﬁ
• p. 040 557 5833

• Verkatehtaankatu 2, 33100 Tampere
• p. (03) 225 1419
• verkaranta.taitopaja@taitopirkanmaa.ﬁ
• www.taitopirkanmaa.ﬁ

• Särkänniemi, 33230 Tampere
• p. 0207 130 212
• www.sarkanniemi.ﬁ

• Kullervonkatu 28, Tampere
• p. 010 3225800
• info@tilaisuus.ﬁ
• www.tilaisuus.ﬁ

TESC (Tampere Exhibition and Sports
Centre) on yksi Suomen tunnetuimmista messu- ja urheilukeskuksista. Viiden
hallin kokonaisuus nykyaikaisine messu,auditorio-, kokous- ja urheilutiloineen
tarjoavat loistavat puitteet onnistuneille
tapahtumille ja tilaisuuksille.
TESCin tilaisuuksissa käy vuosittain
lähes miljoona ihmistä.

Kauniit ja juhlavat puitteet Tampereen keskustassa. Tarjoamme upeat
tilat ja täydenpalvelun kokous-, juhlaja ravintolapalvelut. Vanhan talon
tunnelma, tilaisuuksien yksilöllinen
suunnittelu sekä tasokas ravintola
takaavat ikimuistoisen tilaisuuden
Juhlatalossa.

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS
Tampere

RISTORANTE BELLA ROMA
• Tampere

• Väinö Linnan aukio 8, Finlaysonin alue
• p. 0104 209 220
• www.tyovaenmuseo.ﬁ

• Itäinen katu 5-7 (Siperian liikekeskus)
• pöytävaraukset 010 4233 212
• bellaroma@ravintola.ﬁ
• www.ravintola.ﬁ/bellaroma
• myyntipalvelu ma-pe klo 9.30-17.00
puh. 010 4233 200 tai myynti@ravintola.fi

Roast tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet yksityistilaisuuksien järjestämiseen. Ryhmän koosta ja tarpeista
riippuen tilaisuus voidaan järjestää
joko 26 hengen kotoisassa Chilitupakabinetissamme tai ravintolasalissamme.

Kokous -ja juhlatilat Finlaysonin historiallisella tehdasalueella Tampereen keskustassa. Kokouksiin ja seminaareihin
asianmukaisesti varustettu auditorio
70 hlölle, yritys- ja perhejuhliin juhlatila
Galleria Bertel 60 hlölle. Tilauksesta
myös ruokailut ja opastuskierrokset.
Varaukset: p 0104 209 265,
varaukset@tyovaenmuseo.ﬁ

Italialainen Bella Roma tarjoaa
tilojaan erilaisille ja –kokoisille tilaisuuksille aina 150 hengen yksityistilaisuuksiin asti. Ravintolan 2. Kerroksesta löytyy erillinen kokoustila, jossa
kokoustaa max. 25 henkilöä.

HOTELLI-RAVINTOLA
VAIHMALAN HOVI • Lempäälä

KANSANVALISTUSSEURA,
ORIVEDEN OPISTO • Orivesi

• Vaihmalantie 144, 37500 Lempäälä
• p. 020 766 1810
• vaihmalanhovi.ﬁ
• Facebook: Vaihmalan Hovi

• Koulutie 5, 35300 Orivesi
• p. 0207 511 511
• orivedenopisto@kvs.ﬁ
• www.orivedenopisto.ﬁ

Kartanohenkisessä maalaismiljöössä
kokous ja juhlatilat, uniikit hotellihuoneet. Korkeatasoiset ravintolat,
sisustusputiikki, rantasauna ja day
spa palvelut sekä hemmottelupaketit
ryhmille ja pariskunnille.
Tervetuloa viihtymään!
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Kokous- ja juhlatilat, pitopalvelua.
Keidas sijaitsee kauniilla paikalla
keskellä Ylöjärveä. Täyden palvelun
kokouskabinetti aamusta iltaan.

Pihviravintola Stefan´s Steakhousen
tilat soveltuvat yksityistilaisuuksille
aina 120 henkeen asti. Erillinen kabinettitila mahdollistaa ruokailut tai
kokoukset minimissään 20 ja maksimissaan 30 henkilölle. Tervetuloa
kokoustamaan hyvän ruoan parissa!

Virkistyspäivä, kokous, synttärit, kesäteatteri, perheloma…
Kolme luksushuvilaa Sappeen matkailukeskuksen parhaalla paikalla.
Kaikissa kokoustekniikka, majoitus, sauna ja palju 9-14 henkilölle. Isoimmassa
huvilassa on erillinen kokoustila (14 hlö)
ja mahdollisuus päiväjuhliin (30 hlö).
Kysy myös pitopalvelua, ohjelmaa ja
lisämajoitusta.

RISTORANTE COMO • Tampere
• Hämeenkatu 7, 2. krs
• pöytävaraukset 010 4233 209
• como@ravintola.ﬁ
• www.ravintola.ﬁ/como
• myyntipalvelu ma-pe klo 9.30-17.00
puh. 010 4233 200 tai myynti@ravintola.fi

Tampereen keskustassa, Tammerkosken
äärellä, kokous- ja koulutustilat 32:lle.
Alakerran näyttelytilan vaihtuvat näyttelyt tarjoavat silmäniloa koulutustauoille ja lounaskahvila palvelee vieraitamme. Yläkerran taitopajasta on tilattavissa käsityöaiheinen paja yhdistettäväksi
kokous- ja koulutustilaisuuksien.

Haluatko hankkia uusia asiakkaita,
kiittää henkilökuntaa tai hyviä yhteistyökumppaneita? Tarjoa heille unohtumaton kokemus – riemukas kesäpäivä Särkänniemessä! Elämysavaimilla vieraasi pääsevät kaikkiin kohteisiin ja sallittuihin laitteisiin. Voit
myös vuokrata Elämyspuiston yksityiskäyttöön 1000–8000 vieraalle.

FENIX OHJELMAPALVELUT OY

UKK-INSTITUUTTI • Tampere

• p. 044 5919 799 / 040 5261 261
• info@fenixohjelmapalvelut.ﬁ
• www.fenixohjelmapalvelut.ﬁ

• Kaupinpuistonkatu 1, 33500 Tampere
• p. (03) 282 9204
• www.ukkinstituutti.ﬁ

Laadukkaita ja hyväntuulisia tapahtumia vuodesta 1996! Kunto- ja luontoliikuntaa, kaupunkiseikkailuja, kuntotestauksia, viihteellisiä iltaohjelmia,
luentoja. Autamme tapahtumanne
järjestelyissä ammattitaidolla ja
Suurella Sydämellä, oli kyseessä sitten ulkoilua kokouksen lomaan, tykypäivä, pikkujoulut tai koko yrityksen
kesäpäivät!

Kolme kilometriä kaupungin keskustasta, komean luonnon keskellä sijaitseva UKK-instituutti on monipuolinen
kokous- ja koulutustila. Lähistöllä on
maksutonta pysäköintitilaa ja kokoustilojen välittömässä yhteydessä toimii
ravintola. Satapaikkaisen auditorion
lisäksi tarjolla on kuusi nykyaikaisesti
varusteltua, 8–40 hengen kokoustilaa.

PIKKUPALATSI • Tampere

STICKY WINGERS • Tampere

AMICA RAVINTOLA

TULLI BUSINESS PARK • Tampere

• Hämeenpuisto 7, 33210 Tampere
• www.pikkupalatsi.ﬁ
• www.facebook.com/pikkupalatsi

• Tuomiokirkonkatu 17
• pöytävaraukset 010 4233 223
(ravintolan aukioloaikana)
• sticky@stickywingers.ﬁ
• www.ravintola.ﬁ/stickywingers

• Hatanpäänvaltatie 30 A, 33100 Tampere
• valtatie30@amica.ﬁ
• www.amica.ﬁ
• p. 044 710 9464

• Åkerlundinkatu 11 A-D, 33100 Tampere
• www.tullibusinesspark.ﬁ
• Tilavaraukset: aula@aitiopaikka.eu
/ 040 183 6424
• Tarjoilut: myyntipalvelu@fazer.com
/ 040 357 5507

Juhla- ja tilavarausasioissa teitä
palvelee yhteistyökumppanimme
Armas C'atering Oy. Puhelimeen
010 617 9761 vastaa Christina!
Unohtumattomat yritysjuhlat,
karonkat, häät, merkkipäivät
Yksilölliset kokoustilat Upea allasosasto saunatilaisuuksiin.

Sticky Wingers –ravintolassa toteutat rennon illanvieton. Alakerrasta
löytyy lisäksi 16 hengen VIP-tila, joka
soveltuu erinomaisesti illanviettoon
tai rennompaan kokoukseen. Tilassa
korkea pystypöytä sekä TV-ruutu,
johon tietokone on kytkettävissä.

Korkeatasoinen kokouspaikka, koko
talo keskellä kaupunkia ainoastaan
teidän käytössänne. Oheisohjelmaksi
hauskat ja yhteisöllisyyttä edistävät
kokkauskurssit. Ikimuistoiset yritysja yksityisjuhlat. Olemme suosittu
häiden, merkkipäivien, palvelluusjuhlien ja karonkkojen viettopaikka.

Moderni italialainen Ristorante Como
tarjoaa tilojaan yksityistilaisuuksiin
maksimissaan 120 hengelle. Lisäksi
ravintolasta löytyy viihtyisä ja valoisa
kabinetti max. 16 henkilölle, jota voi
hyödyntää kokouksiin, pieniin juhliin,
viinitastingeihin jne.

MUSEOKESKUS VAPRIIKKI
Tampere

HOTELLI URKIN PIILOPIRTTI
Pinsiö

• Ravintola Valssi
• Alaverstaanraitti 5, 33100 Tampere
• p. (03) 5656 5307
• myynti.museot@tampere.ﬁ
• www.tampere.ﬁ/vapriikki

• Sasintie 400, 39150 Pinsiö
• p. 0400 437340
• info@urkinpiilopirtti.ﬁ
• www.urkinpiilopirtti.ﬁ

Kokous- ja juhlatiloja, sauna.
Tampereen sydämessä sijaitsevia
tiloja vuokrataan kokouksiin ja juhlatilaisuuksiin.
Syksyllä kaksi uutta 40–50 hengen
kokoustilaa, kysy lisää!

Valtatie 30:n juuri remontoitu neuvottelumaailma tarjoaa nykyaikaiset tilat niin
suuriin kuin pieniinkin tilaisuuksiin, joissa
laadukkaat tarj oilut ja toimivat tilat ovat
tapahtuman onnistumisen edellytyksiä.
Kokous-, lounas- ja juhlatarjoilut Fazerkokoukset ravintolastamme, aina asiakkaan toiveiden mukaan.
Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kokous- ja juhlatilat, savusauna,
takkatupa,
hotelli, tilausravintola, A-oikeudet,
ohjelmapalvelut, tyhy-päivät.
23 km Tampereelta, järvenrannalla

Tarjoaa tyylikkäät ja modernit puitteet lounashetkiin sekä juhlaviin iltatilaisuuksiin. Tullissa onnistuvat niin
isot kuin pienetkin tapahtumat; cocktailtilaisuudet jopa 400 hengelle.
Kokous-, lounas- ja juhlatarjoilut
Fazer-kokoukset ravintolastamme.
H i en o Ti la i su u s
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UUSI, UPEA

E-HALLI
- tapahtumiasi
varten!

Tyylikkäät juhlat
Yritystilaisuudet
Viinikoulutukset
Kokoukset
TyKy-päivät

Tilat ja ohjelmat Tampereen seudulta

KokousNet.ﬁ
uudistui!

Soita meille ja pyydä tarjous.

Tervetuloa osaaviin käsiin!
Lapintie 3 a, 33100 Tampere | Loretta Pietilä puh. 040 557 5833
ravintola@juhlatalonravintolat.fi | www.juhlatalonravintolat.fi

Satoja vaihtoehtoja,
yksi osoite.
Ideoita ja ratkaisuja
tilaisuuteen kuin tilaisuuteen
Tampereen seudulla.

VARAA KOKOUS- JA JUHLATILAT
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksesta

hyvä ja maukas ruoka
joustava kokousemäntä

Herkulliset tarjoilut, monipuoliset tilat ja
helppo pysäköinti luovat mahdollisuudet
onnistuneeseen tilaisuuteen.

ajanmukaiset kokoustilat
(7 kpl) ja laitteet

Tervetuloa!

nopea myyntipalvelu

hyvä sijainti Tampereen
ydinkeskustassa
maksuttomat pysäköintipaikat (40 kpl)

Varaa tilat ja tarjottavat, puh. 0207 701 260
www.tesc.fi Ǟ kokoukset@tesc.fi

Tilat kaikenlaisiin tilaisuuksiin

Valmiit ohjelmat uusiin elämyksiin

KOKOUSTILOJA s JUHLATILOJA s HOTELLEJA s RAVINTOLOITA s
KONGRESSIKESKUKSIA s KURSSIKESKUKSIA s LAIVOJA s
SAUNOJA s TUNNELMALLISIA MAASEUTUKOHTEITAx

TEEMALLISIA ILLANVIETTOJA s SAUNAILTOJA s KOKKIKURSSEJA s
RISTEILYJË s LUONTORETKIË s URHEILUAKTIVITEETTEJA s
HEMMOTTELUA JA HYVINVOINTIA s KULTTUURIOHJELMIA s
SEIKKAILUJA JA SAFAREITA s LEIKKIMIELISIË KILPAILUJAx

www.kokousnet.fi
ZZZOLQNRVXRÀ

Hotelli Victoria | Itsenäisyydenkatu 1, 33100 Tampere
WƵŚ͘ϬϯͲϮϰϮϱϭϭϭͮƐĂůĞƐΛŚŽƚĞůůŝǀŝĐƚŽƌŝĂ͘Įͮǁǁǁ͘ŚŽƚĞůůŝǀŝĐƚŽƌŝĂ͘Į

Kokoukset ja tilaisuudet VERKARANNASSA
Tampereen sydämessä, Tammerkosken äärellä,
ŬŽŬŽƵƐͲũĂŬŽƵůƵƚƵƐƟůĂƚϯϮ͗ůůĞ͘
AlakĞƌƌĂŶŶćǇƩĞůǇƟůĂŶǀĂŝŚƚƵǀĂƚŶćǇƩĞůǇƚ
ƚĂƌũŽĂǀĂƚƐŝůŵćŶŝůŽĂŬŽƵůƵƚƵƐƚĂƵŽŝůůĞũĂ
ůŽƵŶĂƐŬĂŚǀŝůĂƉĂůǀĞůĞĞǀŝĞƌĂŝƚĂŵŵĞ͘
zůćŬĞƌƌĂŶƚĂŝƚŽƉĂũĂƐƚĂŽŶƟůĂƩĂǀŝƐƐĂ
ŬćƐŝƚǇƂĂŝŚĞŝŶĞŶƉĂũĂǇŚĚŝƐƚĞƩćǀćŬƐŝ
ŬŽŬŽƵƐͲũĂŬŽƵůƵƚƵƐƟůĂŝƐƵƵŬƐŝŝŶ͘
Käsi- ja taideteollisuuskeskus VERKARANTA
sĞƌŬĂƚĞŚƚĂĂŶŬĂƚƵϮ͕ϯϯϭϬϬdĂŵƉĞƌĞ
ϬϯϮϮϱϭϰϬϵ͕ǁǁǁ͘ƚĂŝƚŽƉŝƌŬĂŶŵĂĂ͘Į
ǀĞƌŬĂƌĂŶƚĂ͘ƚĂŝƚŽƉĂũĂΛƚĂŝƚŽƉŝƌŬĂŶŵĂĂ͘Į
ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬsĞƌŬĂƌĂŶƚĂ

Sydän-Hämeen Safarit

Kokous
&Catering

LINKOSUO ON LÄHELLÄSI

oheispalveluineen upeissa maalaismaisemissa keskellä
Etelä-Suomea – vain puoli tuntia Tampereelta.
Safarin päätteeksi perinnesaunan löylyt, kuumavesipalju
ja ruokailu rauhallisessa saunarannassamme.

Mika Eerola 0400 539 410
www.sydanhameensafarit.ﬁ
mika.eerola@sydanhameensafarit.ﬁ
www.facebook.com/SHSafarit
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Upea
miljöö!

Aitoja makuja valmiina pöytään omissa
juhlasaleissamme tai haluamassasi paikassa.

MÖNKIJÄ- VESIJETTI- MOOTTORIKELKKASAFARIT

Kurkkaa netistä, mailaa, soita…
Sorvataan teille sopiva päivä!

teatterityöpajat • teatterikierrokset •
ravintolapalvelut • taiteilija-tapaamiset

. Kuparisali,
Näsin sauna/juhlatila
Näsilinnankatu 26,

. Kalevanpaasi

. Ravintola Kaupinpuisto
MXKODSDOYHOXW#OLQNRVXRÀ

käytössäsi!

Kaunis rakennus kaupungin parhaalla paikalla
ja sen monet tilat tarjoavat hienoja
vaihtoehtoja erilaisiin tilaisuuksiin.

9. kerros

Sarvijaakonkatu 3

Tas
turvall okkaita
isia
jo vuod safareita
esta 19
99.

Tampereen Teatteri
Tutustu mahdollisuuksiin nettisivuillamme:
www.tampereenteatteri.ﬁ

Ukk-instituutti
Kaupinpuistonkatu 1

www.facebook.com/linkosuonjuhlapalvelut
H i en o Ti la i su u s
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HUIKEAA BILETYSTÄ
KLO 18-03!

• Musikaaleja
• Show-esityksiä
• Sirkusta

PE 21.11.

LA 22.11.

HUIKEA MENESTYS!
J 70 000 KATSOJAA!
JO
KATSOJAAA!

Show/Show & Di
Dinner -paketti:
• Stand up
-komiikkaa
• Retro-Disco
• Pikkujoulubuffet

42,-

PE 28.11.

82,-

LA 29.11.

SHOW
KIMMO BLOM
MARIKA KROOK
MIRO HONKANEN
/J-P LEPPÄLUOTO

CAPRI SELO PÄIVI LEPISTÖ
KIMMO BLOM MARKO LÄMSÄ

HULVATTOMAN HAUSKA!
YYÖ,
YÖ
Ö, JUICE,
Ö,
JJU
UIC
IICE
CE,
E, EPPU
EPP
PPU
P
PU NORMAALI
NOR
NO
N
OR
RMAA
RM
MAA
MA
AAL
A
ALI
LI
JA HASSISEN KONE

PARHAAT PIKKUJOULUT IKINÄ TAMPERE AREENALLA!
UUTUUSMUSIKAALIN ENSI-ILTA 3.9.2014

SUOMEN KOMEIMMAT JUHLAT JA KOKOUKSET PALATSISSA
- Yritysjuhlat
- Kokoukset, seminaarit, kongressit
- Tilaisuus kuin tilaisuus
- Ohjelmapalvelut

Pääosissa: JUSSI SELO
SELO, SANI
SANI,MIRO
MIRO HONKAN
HONKANEN,
ARI MYLLYSELKÄ

Ota heti yhteys ja tule tutustmaan monipuolisiin
mahdollisuuksiin, info@palatsiteatteri.fi

MAAILMANENSI-ILTA SUOMIROCKIN KUNINKAASTA!
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