Billebeino Padel Info
Osoite

• Billebeino Padel Traverssikuja 3, 00510 Helsinki
• Sisäänkäynti sisäpihan kautta mustasta Billebeino logo- ovesta tai Bruno Granholmin
kujalta parkkihallin läpi.

Ovikoodi

• Ovikoodin löydät varausvahvistuksen yhteydestä

Jos saavut autolla

• Helpoin tapa on ajaa suoraan parkkihalliin, josta on sisäkautta kulkuyhteys padel-kentille.
• Sisään parkkihalliin pääsee ajamaan Bruno Granholmin kujalta. Parkkimaksun voi suorittaa
Easypark-sovelluksella tai automaatissa (hinta 2,59€/h).

Varustus

• Mukavat ja rennot urheiluvaatteet (shortsit/verkkarit,t-paita jne.)
• Kengiksi sopii sisäpelikengät, tenniskengät
• Juomapullo

Pukuhuoneet ja saunat

• Hallistamme löytyy pukuhuoneet miehille ja naisille. (Oma pyyhe kannattaa varata mukaan)
• Hiustenkuivaimen saa lainaan pyydettäessä.
• Saunat
• Saunomaan pääsee viereiseen Folks hotelliin:
• Sauna yksityiskäyttöön (molemmat saunat) 95 € / h (max. 10 hlö) + 10 € / lisähenkilöt.

Billebeino Padel Train Factory
Event Info
Billebeino Padelin on perustanut vuonna 2019 entinen NHL-jääkiekkoilija Ville Leino. Billebeino Padel tuo yhteen padelin,
taiteen ja katumuodin rakentaakseen elämäntyyliä lajin ympärille. Kenttämme ovat lajin parhaan valmistajan huippu laatua
ja kentät on suunniteltu erityisesti Billebeino Padelia varten. Lounge- ja lämmittelyalueisiin on tuotu taidetta ja käyttömukavuus on viety pitkälle.

Yrityksille
• Meillä pystyy järjestämään tapahtumia hyvinkin erikokoisille yrityksille. Suositeltu osallistujamäärä on 8-48 henkilöä.
Valmennuksia varattaessa on hyvä huomioida, että yhdelle kentälle ei mielellään oteta yli 4 henkilöä.
• Hallissamme on anniskeluoikeudet ja mahdollisuus erilaisille catering palveluille.
• Miehille ja naisille on omat pukuhuoneet suihkuineen. Saunominen onnistuu viereisessä Folks hotellissa.
• Valmennustoiminnastamme vastaa Ville Tuomen ja Emma Laineen luotsaama valmennustiimi.

Yritystapahtumien hinnasto
Ilman valmentajaa
2 kenttää (8-12hlö) 100€/1h
3 kenttää (12-16hlö) 150€/1h
4 kenttää (16-20hlö) 200€/1h
5 kenttää (20-24hlö) 250€/1h
Koko halli (yli 24hlö) 300€/1h

Valmentajalla
224€/1h
274€/1h
324€/1h
374€/1h
424€/1h

Kahdella valmentajalla
348€/1h
398€/1h
448€/1h
498€/1h
548€/1h

Mailat ja pallot sisältyvät hintoihin. Hinnat sisältää alv.
Do Good Feel Good kampanjan puitteissa tehdyistä varauksista, 20% Billebeino Padelille jäävästä tuotosta lahjoitetaan Apuna ry:n
kautta vähävaraisille perheille.

Virvoikehinnasto
• Limut 3,20€
• Oluet 6,50-8,20€
• Siideri 6,50€
• Puroa Goods Smoothie 5€
• Barebells proteiini pirtelö 4,50€
Halliimme on myös mahdollista ostaa juomalippuja 6€/kpl.

Ruokailu
Teemme yhteistyötä Woltin kanssa ja heidän kauttaan saamme hallille juuri teidän yrityksellenne räätälöidyn ruokailun.
Kysy lisää respasta! Ruokailu viereissä Folks-hotellissa ravintola Albinassa: 6 ruokalajin Menu hinta 58€/hlö. Menuun on
mahdollisuus lisätä myös viinipaketti hintaan 44€.
Peruutusehdot: Yritystapahtumaa on mahdollista muokata tai se on mahdollista perua maksutta viikkoa ennen tapahtuman alkua. Mikäli tapahtuman peruutetaan kolme
päivää ennen tapahtuman alkamista laskutamme 50% alkuperäisestä hinnasta. Jos tapahtuma peruutetaan alle kolme päivää ennen tapahtuman alkamista laskutetaan
tapahtuma kokonaisuudessaan.

