Hei!
Pohditteko kurssien, retriittien tai
workshoppien järjestämistä? Ei ole väliä
oletteko ensikertalaisia vai jo kokeneempia
järjestäjiä. Haluisimme mielellämme esitellä
teille Labbnäsin Lomakodin. Labbnäs on
idyllinen paikka järjestää monenlaista
ohjelmaa. Labbnäs sijaitsee saarella,
Kemiönsaarella, Dragsfjärdin järven kupeessa.
Labbnäsiin pääsee perille asti autolla ja
Helsingistä on noin kahden tunnin ajomatka.
Meillä on jo monen vuoden kokemus kurssien
järjestämisestä yhteistyössä erillaisten ryhmien
kanssa. Meidän osuus tällaisessa yhteistyössä on yleensä majoittaminen sekä ruokailu.
Osallistujilla on käytettävissään upea ympäristö joka koostuu metsän ja järven ympäröimästä
ruohikkoalueesta. Rannan kupeesta sijaitsevalta alueelta löytyy suuri puulämmitteinen sauna.
Saunaan mahtuu 20 henkilöä ja osallistujilla on tapana ihastua täällä saunomiseen, jonka
välissä voi käydä järvessä pulahtamassa. Parasta on silti meidän tilava liiteri, jossa
kesäkuukausina voi harjoittaa monenlaista toimintaa esimerkiksi joogaa tai tanssia. Sään
salliessa liiterin ovet avautuvat, jolloin rauhoittavasta ja voimaannuttavasta ympäristöstä voi
nauttia vieläkin lähemmin. Liiterin ulkopuolella sijaitsee siisti, järvelle kallistuva
ruohikkoalue, joka on mitä optimaalisin esimerkiksi rauhoittavia ja keskittymistä vaativia
harjoituksia varten. Tarjolla on myös muina vuodenaikoina kauniita ja tilavia saleja
järvimaisemalla.

Jotta teidän olisi helpompi hahmottaa mitä meillä on tarjota, annamme teille tarjouksen
kaksi yötä kestävästä kurssista. Hinta 175 euroa/osallistuja kahden hengen huoneessa.
Vähintään 10 osallistujaa.
Pakettiin sisältyy:
1. päivä
Illallinen sekä kahvi, tee ja jälkiruoka.
2. päivä
Aamiainen
Lounas sekä kahvi, tee ja
jälkiruoka
Illallinen sekä kahvi, tee ja
jälkiruoka
Sauna
3. päivä
Aamiainen
Lounas sekä kahvi, tee ja jälkiruoka
Tarjoamme hedelmiä ja teetä vapaasti nautittaviksi koko kurssin ajan.
Liiteri, sauna sekä päärakennuksen salit myös vapaasti käyettävissä koko kurssin ajan.
Räätälöimme pakettimme asiakkaidemme tarpeiden mukaan, joten varausta voidaan
ehdottomasti muokata. Tarjoamme yleensä kasvis- ja kalapainotteista ruokaa, mutta sekin on
toki muokattavissa. Meillä on tilaa majoittaa noin 40 henkilöä, mutta muut tilat
huomioonottaen optimaalinen osallistujamäärä olisi noin 20-30 henkilöä.
Voit tutustua meihin tarkemmin kotisivullamme www.labbnas.fi tai facebookissa Labbnäs
Semesterhem. Sieltä löydät lisäinfoa sekä kuvia.
Ota rohkeasti yhteyttä! Sillä kyllä Suomen luonnossa on mahdollista järjestää upeita
kursseja, kunhan puitteet ovat oikeat ja meillä ne ovat kohdillaan!
Toivoen yhteistyötä Eva Magnusson-Tamminen

