TERASSI RIEMU
Terassi Riemu on näyttävä rakennus keskellä Himos Parkia. Terassi Riemun mahdollisuudet ovat moninaiset kaiken kokoisille
ryhmille. Hyvän tunnelman luovat Iloiset värit markiiseissa ja kalusteissa sekä eri värein ja rytmein ohjelmoitavat led-valot.

VIP KERROS
VIP-kerros sijaitsee Riemun ylimmässä kerroksessa ja sieltä on upeat näkymät koko Himos Park -alueelle sekä järvelle.
Kerroksessa on 1200 asiakaspaikkaa ja 450 anniskelupaikkaa sekä 2 liikuteltavaa baaritiskiä. Kerros on kokonaan katettu
ja toinen sivu on kokonaan lasitettu aukeavilla ikkunoilla. Kulku kerrokseen on vain rappusia pitkin.

1 KERROS
1-kerros on Vip-kerroksen alapuolella. Kerroksessa on 2280 asiakaspaikkaa 1200 anniskelupaikkaa. 1-kerros on helposti
rajattavissa, mikäli haluaa vain osan tilasta käytöönsä. Iso baaritiski on keskellä kerrosta. Kerroksen sisäänkäynnistä on
mahdollista ajaa myös autolla sisälle. Kantavuus on myös huomioitu siten, että tilaan voi tuoda vaikka parikymmentä
autoa. Tilasta on 1/3 katettu ja 2/3 markiiseilla.

KATUTASO
Katutasossa katoksen koko on 60 x 18 m ja sen alle mahtuu 500 –
1500 henkilöä. Koko tila n. 1080 m². Katutasossa on koroketilaa,
joka on hyödynnettävissä mm. bändin tilana. Kalusteina toimivat
kuormalavoista tehdyt pöytä-penkki –tasot. Betoonilaatan osalle on
mahdollista tehdä mustalla pimentävällä muovilla noin 350 m² alue
esim. screeninäkyvyyden parantamiseksi tai bilealueeksi.

TOILETTITILAT
- Naisten vessat, 42 kpl
- Miesten vessat 14 kpl ja 40 pisuaaria
- Inva vc
- Suihkutila, jossa naisille ja miehille omat pesutilat,
joissa kummassakin 2 suihkua ja 2 wc-tilaa.

RIEMUN TEKNIIKKA
JA KALUSTEET

- Ruokapöytiä, punaisia ja oransseja,
4 hengen pöytiä 35 kpl,
6 hengen pöytiä 10 kpl
- Ruokapöydän tuoleja,
punaisia, 216 kpl
- Pystypöytä, pyöreä /(halkaisija)
70 cm, punainen ja lime, 70 kpl

Koko Himos Park -alueelle wlan yhteydet,
siirrettävät screenit ja äänentoisto
Pöytä+penkkiyhdistelmä –setti 200 kpl
Teltta 5x12 m, 12 kpl
Pop up -telttoja 4x4, 4x8, 3x6 useita,
mustia ja valkoisia

- Baari pystypöytä, 100x60,
punainen ja lime, 30 kpl
(pystypöydät ja bar-pystypöydät
saman korkuiset)
- Baarijakkara, 210 kpl
- Sohvanurkkauksia: ovaali 2 kpl,
sohva + 2 sohvatuolia
+ pöytä –settejä 10 kpl
- 1 kerroksessa on 6 kpl tv-monitoreja,
muu tekniikka saatavilla

SAMASSA PIHAPIIRISSÄ
Himos Parkissa järjestät isot ja pienet tapahtumat yhdistysten ja
yritysten tarpeisiin. Mökkejä lähiympäristössä n. 400 kpl.

HIMOS AREENA
Näyttävä 1150 henkilön Areena, jossa
viihdeiltojen lisäksi voi kokoustaa ja ruokailla.
KOKOUSKESKUS KOULU
Tasokkaat kokoustilat 30 – 90 henkilölle,
5 + 1 kpl kokoustiloja

HIMOS PARK -ALUE
RANTAKENTTÄ
asfaltoitu 4050 m², leveys 45 m, syvyys 90 m
Katettu isolla teltalla, 2800 m² leveys 40 m, syvyys 70 m
Katettu teltta ja lava ovat kesän alusta saakka aina kesän
loppuun asti
FESTIVAALIKENTTÄ
asfaltoitu 7200 m², leveys 85 m, syvyys 85 m
Terassi Riemun katutaso asfaltoitu 1080 m²
levys 60 m, syvyys 18 m

MONO PUB & PIZZERIA
Mahdollisuus Karaokeen, 80 henkilön sisätilat
ja lisäksi terassi 50 – 250 henkilölle

ETUKENTTÄ asfaltoitu 1500 m²
Etuteltta koko kesäajan, 325 m², noin 250 asiakaspaikkaa

RAVINTOLA TUPA ja RAVINTOLA LIITERI
140 ja 180 asiakaspaikkaa, monipuoliset
mahdollisuudet.

AREENA KENTTÄ
Areena kenttä hiekka 1325 m², leveys 25 m, syvyys 53 m
Kentät eivät ole suorakulmaisia ja mittaustulokset ovat
likimääräisiä. Himos Park alueella on useita sähkökaappeja.

