RAVINTOLA

PASILA VISIO

Tilaisuudet MODERNISSA RAVINTOLA PASILA VISIOSSA

Tilat, jotka muuntuvat tilaisuutesi mukaan.
Pasilan modernissa, lämminhenkisessä ja viihtyisässä tilakokonaisuudessa järjestät upeat yritys-, koulutus-, henkilökunta- ja infotilaisuudet sekä eri tyyppiset yksityistilaisuudet ja juhlat minä viikonpäivänä tahansa, myös iltaisin.

Juhlienne näköinen
- vastinetta panostukselle

Jos haet puitteita vapaamuotoiseen tilaisuuteen, se
onnistuu. Jos taas haluat vähän juhlavampaa ja
edustuksellisempaa, se onnistuu aivan yhtä hyvin.
Pasila Vision ravintolatilat muuntuvat tilaisuutesi ja
toiveidesi mukaan. Istuvaan tilaisuuteen jopa 170
asiakaspaikkaa ja esimerkiksi cocktail-tilaisuuteen
200-300 henkilöä. Kaikissa tiloissamme on myös
anniskeluoikeudet.
Kumpi sopii paremmin tarkoituksiinne: buffet-pöytä,
josta kaikki voivat hakea tarjoilut makunsa mukaan
vai pöytiintarjoilu, jolloin kaikki voivat valita tarjoilut
tilaisuuteen suunnitelluista vaihtoehdoista ja keskittyä rauhassa keskusteluun. Pyydä ehdotuksemme!

Tilaa erilaisiin tapahtumiin
Ylimmän kerroksen kokous- ja edustustilat
muuntuvat 14 hengen kokoustilasta 30 hengen
juhlaillallistilaksi tai vaikkapa 40 hengen tiimiillanvieton pitopaikaksi. Tilan yhteydessä olevalta
avaralta kattoterassilta on upea näkymä yli Helsingin. Telefunken-tila aulakerroksessa muuntuu
kokoustilasta vaikkapa messutilaksi, tai cocktailtilaisuuden ympäristöksi. Pasila Vision kokous- ja
edustustilat on suunniteltu muutosjoustaviksi. Tämä
luo optimaaliset olosuhteet sekä yksilö- että tiimityöskentelyyn ja kokouksiin.

Mahdollisuuksia riittää!
Omaa rauhaa kabinetissa, tilat soveltuu mainiosti 6–140
henkilön kokouksiin ja tilaisuuksiin. Jos tarvitset kokoustilaa, illanistujaisia, pienimuotoista juhlatilaa tms. tämä
on toimiva valinta. Tarjoilemme annokset pöytiin tai voit

valita buffet-pöydän. Meille on ensiarvoisen tärkeää, että
kokoustilan palvelut toimivat sujuvasti ja häiriöittä.

Helppo tulla
Pasila Visio kiinteistö sijaitsee näkyvällä paikalla
Hartwall Areenan ja Yle- keskuksen naapurissa.
Kohteeseen on erinomaiset kulkuyhteydet julkisilla
ja yksityisillä liikennevälineillä. Pasilan ja Ilmalan
juna–asemat sijaitsevat kävelyetäisyyden päässä.

Välineet esityksiin
Suuremmissa tiloissamme on videotykki ja valkokangas, pienemmät kokoustilat on varustettu
laajakuva-tv:llä. Kaikissa tiloissa on nettiyhteys, ja
useita pc-paikkoja. Jos tarvitset tilaisuuteen erityisiä av-välineitä, ilmoita tarpeet tarjouspyynnön
yhteydessä!

Kysy tarjous!
Tervetuloa pitämään loistava kokous- ja tilaustapahtuma ainutlaatuisessa miljöössä! Olemme teitä varten!
Soita ja pyydä tarjous: 020 1250 546
tai pyydä tarjous sähköpostilla: pasila.visio@eurest.fi

Aukioloajat
Ravintola Pasila Visio
maanantai–torstai 8:00–15:00
perjantai 8:00–14:30
Lounas: maanantai–perjantai 10:30–13:30
Kahvila: maanantai–torstai 8:00–15:00
perjantai 8:00–14:30

Sovi esittelytilaisuus
Puh: 020 1250 546 / Ravintolapäällikkö
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