


Yhteishenki tekee ihmeitä!  
Järjestämme monenlaisia 
tapahtumia muutaman henkilön 
tilaisuudesta aina tuhansien 
ihmisten suurtapahtumaan 
asti. Kaikki tämä onnistuu: 
kokouspalvelut, seikkailu- ja 
oheisohjelmat, ravintolapalvelut ja 
teemaillat. Mökkimajoitus tarjolla 
57 henkilölle.

Tervetuloa Serenaan!

Yritykset 
ja ryhmät

Kysy tarjous ryhmällesi!
+358 (0) 20 5010 300

sales.serena@puuhagroup.com



Kun olet viettänyt päivän vedessä 
tai rinteessä, osaat arvostaa 
mökille tuotavaa paljua, jossa 
rentoudut ystävien sekä raikkaan 
juoman kanssa. Vai maistuisiko 
illanvietto upeassa kodassa, 
herkullisen purtavan kera? Me 
räätälöimme ryhmällesi sellaisen 
kokonaisuuden, että palaatte 
taatusti Serenaan pitämään 
hauskaa!

Lisäpalvelut

Katso ryhmähinnat:
https://www.serena.fi/ryhmat/



Pohjoismaiden 
suurin 
vesipuisto

Tuo henkilöstösi nauttimaan 
ympäri vuoden avoinna 
olevasta sisävesipuistosta sekä 
kesäkaudella avoinna olevasta 
ulkovesipuistosta. Vesipetoja 
virkistävät: Aaltoallas, Black Hole, 
Vapaapudotus, Half Pipe, 120 
metrin liuku, Villivirta, porealtaat… 

Tekemistä riittää tuntikausiksi! 

Kysy tarjous ryhmällesi!
+358 (0) 20 5010 300

sales.serena@puuhagroup.com



Etelän 
siisteimmät 
rinteet

Rinteissämme viihtyvät 
kaikki aloittelijoista todellisiin 
taitajiin, jotka janoavat reilejä, 
pressejä, bonkkeja ja hyppyreitä. 
Tarvittaessa vedämme halukkaille 
hiihtokoulun ja totta kai 
vuokraamme kaikki tarvittavat 
välineet. Usko pois, porukallanne 
ei ole koskaan aiemmin ollut näin 
hauskaa rinteessä. 

Katso 360 esitys Serenasta:
https://www.serena.fi/360-asteen-esittely/



Vietä sellaiset bileet, jotka jäävät 
mieleen! Me järjestämme sinulle 
pikkujoulut, polttarit, synttärit, 
kaveriporukan illanistujaiset tai 
mitkä vaan bileet. Vuokraa vaikka 
koko sisävesipuisto käyttöösi 
(henkilömäärä 200-2000). Aina on 
aihetta juhlaan!

Bileet

Yhdistä huvi ja hyöty parhaalla 
mahdollisella tavalla: kokousta 
Serenassa! Kokoustiloistamme 
löytyvät toimivat tilat 5-150 
henkilön ryhmille. Voit valita joko 
pelkät kokoustilat, tai voimme 
toteuttaa ryhmällesi ohjelmallisen 
kokouspäivän. 

Kokoukset

Kysy tarjous ryhmällesi!
+358 (0) 20 5010 300

sales.serena@puuhagroup.com



Majoitus
Vesipuiston ja rinteiden 
vieressä olevalta alueelta 
löydät komean rivin laadukkaita 
mökkejä. Kaikissa mökeissä on 
mm. koneellinen ilmastointi, 
sauna, TV ja täysin varusteltu 
keittiö. Hinnat sisältävät myös 
liinavaatteet, pyyhkeet ja 
loppusiivouksen.

Seikkailu
Serena sijaitsee aidossa 
erämaassa ja tarjoaa loistavat 
mahdollisuudet monenlaisille 
aktiviteeteille. Valitse 
mieleisesi mm. seikkailuradasta, 
pihakisoista, talviolympialaisista 
tai erätaitokisoista. Innostavat 
ja osaavat ammattilaisemme 
varmistavat, että jokainen 
osallistuja nauttii ulkoilusta ja 
yhdessäolosta.



SERENA Tornimäentie 10, 02970 ESPOO, FINLAND
+358 (0) 20 5010 300 | sales.serena@puuhagroup.com

NUMMELA

HANKO
ESPOO

KEHÄ III

KLAUKKALA

SERENA
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LAHTI
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HÄMEENLINNA
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