
Elämyksiä laineilla
– ideoita yrityksille ja ryhmille
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Tarjoamme ainutlaatuisia kokemuksia 
Suomen sisävesillä. Laivamatkailu on 
hyvä tapa päästä ihailemaan järviluontoa 
ja pysähtyä nauttimaan elämän 
ainutlaatuisuudesta. Laivaravintolamme 
tarjoavat matkan aikana makuelämyksiä 
ja henkilökuntamme pitää huolta 
asiakkaidemme viihtyvyydestä. 

Meillä on vuosien kokemus tapahtuma- 
järjestämisestä. Yritys-, henkilöstö- tai  
asiakastilaisuudet, kokoukset, kick-off - 
tilaisuudet, seminaarit ja muut tapahtumat 
järjestämme tavallista upeammissa maise-
missa ja ruokafilosofiamme mukaisin tarjoi-
luin, jotka ovat taatusti makuelämyksiä.

Järjestä ryhmämatka tai yritystilaisuus 
valitsemalla risteily kalenteristamme tai soita 
meille ja varaamme käyttöösi koko laivan ja 
suunnittelemme tilaisuutesi alusta loppuun. 
Risteilemme kaikkina vuodenaikoina järven 
ollessa sula ja ravintolalaivamme m/s Silver 
Sky on käytettävissä ympäri vuoden myös 
Laukontorin satamassa. Ravintolamme 
Bistro Kattila ja Bistro Mustavuori ovat  
myös käytettävissä ympäri vuoden.

Lisää ideoita löydät sivultamme:  
www.hopealinjat.fi 

Tiedustele ja pyydä tarjous: 
asiakaspalvelu@hopealinja.fi, 010 422 5600

Hopealinjat tarjoaa  
elämyksiä upeissa
järvimaisemissa
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Ravintolalaiva tarjoaa 
makuja ja maisemia
Tervetuloa nauttimaan lounas laineilla tai vain rentoutumaan lasillisen ääressä kauniita 
järvimaisemia ihaillen. Päiväristeilyn reitti kulkee Pyhäjärven upeissa maisemissa.  
Laiva lähtee Tampereen sydämestä Laukontorilta, vain kivenheiton päässä  
Keskustorilta. Pispalan komeat maisemat reunustavat reittiä, joka kiertää Viikinsaaren 
ja pyörähtää Hatanpään Kartanon ja Arboretumin tuntumasta. Kahden tunnin  
kesäisen risteilyn aikana on mahdollista nauttia ravintolamme maukkaista palveluista. 

Silver Sky -laivalla panostetaan kotimaisiin raaka-aineisiin ja keski-
tytään tarjoilemaan järvi- ja saaristomaisemiin sopivaa nykyaikais-
ta, suomalaista ruokaa. Ammattitaitoinen henkilökuntamme on 
suunnitellut viinivalikoiman menuille sopivaksi. 
 
Laivassa on runsas lounaspöytä.

Risteilyn kesto: n. 2 h

Lähtösatama: Laukontori, Tampere

Nouse  
laivaan aivan 
Tampereen 

keskustasta!



4

Ihaile auringonlaskua
järvellä ja herkuttele
Upeat järvimaisemat, lämmin palvelu ja herkullinen ruoka takaavat viihtyisän illan. 
Illan hämärtyessä Tampereen kaupungin valot syttyvät ja heijastavat kaupungin  
siluetin järvestä laivaan. Tästä ei järvielämys parane.

Nauti Pyhäjärven upeista järvimaisemista ja ravintolan monipuoli-
sista palveluista iltaristeilyllä. Tarjolla on mm. runsas alkupalapöytä 
ja à la carte -annoksia. Silver Sky laivalla panostetaan kotimaisiin 
raaka-aineisiin ja keskitytään tarjoilemaan järvi- ja saaristomaisemiin 
sopivaa nykyaikaista, suomalaista ruokaa. Viinivalikoimamme on 
suunniteltu ruoalle sopivaksi.

Risteilyn kesto: n. 2,5 h

Lähtösatama: Laukontori, Tampere

Tunnelmallinen 
illallinen laineilla 
auringonlaskua 

ihaillen!
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Hopeiset laineet vievät
Visavuoreen
Hopealinja -nimikkoreittimme kulkee Tampereen ja Hämeenlinnan väliä Pyhäjärven ja 
Vanajaveden kauniissa maisemissa. Matkan varrella pistäydytään Visavuoressa, jossa 
on mahdollista tutustua kuvanveistäjä Emil Wikströmin taiteilijakotiin sekä hänen 
lapsenlapsensa Kari Suomalaisen kuuluisaan pilapiirrostuotantoon. Visavuoresta voit 
jatkaa matkaa Hämeenlinnaan saakka tai palata Tampereelle.

Reitin varrella näet vesiltä Tampereen puolella muun muassa 
Pyynikin ja Pispalan komeat harjut ja Sotkanvirran vaikuttavan 
kapeikon Nokialla. Tampereen ja Hämeenlinnan väliä liikennöivis-
tä laivoistamme löytyvät muun muassa viihtyisät ravintolatilat ja 
anniskeluoikeudet. Ihastele maisemia, nauti laivaravintolan  
tarjoiluista ja anna mielen rentoutua.

Risteilyn kesto: Tampere - Visavuori - Tampere n. 11 h

Kyytiin voit 
nousta myös 
Nokialta tai 

Lempäälästä.

Tampere - Visavuori - Hämeenlinna n. 9 h

Lähtösatama: Laukontori, Tampere
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Visavuoreen Hämeen 
linnan kupeesta
Hopealinja -nimikkoreittimme kulkee Hämeenlinnasta Visavuoren kautta takaisin  
Hämeenlinnaan tai Tampereelle saakka Vanajaveden ja Pyhäjärven kauniissa  
maisemissa. Matkan varrella pistäydytään Visavuoressa, jossa on mahdollista  
tutustua kuvanveistäjä Emil Wikströmin taiteilijakotiin sekä hänen lapsenlapsensa 
Kari Suomalaisen kuuluisaan pilapiirrostuotantoon.

Risteilyn kesto: Hämeenlinna - Visavuori - Tampere n. 9 h
Hämeenlinna - Visavuori - Hämeenlinna n. 7 h

Lähtösatama: Hämeenlinnan laivaranta

Hämeenlinnan ja Visavuoren väliä liikennöi m/s Silver Moon, matkus-
tajalaiva, josta löytyy muun muassa viihtyisät ravintolatilat. Ihastele 
maisemia, nauti laivaravintolan tarjoiluista ja anna mielen rentoutua 
leppoisilla laineilla. Reitin varrella näet vesiltä keskiaikaisen Hämeen 
linnan, joka sijaitsee aivan Vanajaveden rannassa. Syö laineilla  
maukas lounas ja nauti Visavuoren tarjoamasta kulttuurielämyksestä.

Risteilyyn  
voi yhdistää  

vierailun Lepaan 
viinitilalla tai 

Iittalassa!
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Vanajaveden auringon-
lasku on ainutlaatuinen
Kesäillan tunnelmaa Vanajavedellä. Hämeenlinnan iltaristeilyillä voi ihailla upeita 
maisemia Vanajavedeltä käsin. Vaihtuvien järvimaisemien lisäksi tarjolla on maittavia 
ruokia ja juomia. Lähde kanssamme viettämään kesäiltaa järvellä ja anna mielen ren-
toutua leppoisilla laineilla. Risteilyreittimme kulkee muun muassa historiallisen  
Hämeen linnan ja Hämeenlinnan luontohelmen Aulangon vierestä.

Illallinen laineilla auringonlaskua ihaillen. Upeat järvimaisemat, 
lämmin palvelu ja herkullinen ruoka takaavat viihtyisän illan.  
Illalla Hämeenlinnan kaupungin valot loistavat ja heijastavat  
järvestä laivaan. 
Silver Moon laivalla panostetaan kotimaisiin raaka-aineisiin ja kes-
kitytään tarjoilemaan järvi- ja saaristomaisemiin sopivaa nykyaikais-
ta suomalaista ruokaa.

Risteilyn kesto: n. 2,5 h

Lähtösatama: Hämeenlinnan laivaranta

Yhdistä  
vaikka  

kesäteatteri- 
elämykseen!
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Linnansalmesta Vanaja- 
veden upeisiin maisemiin
Tervetuloa nauttimaan lounas laineilla tai vain rentoutumaan lasillisen ääressä kaunii-
ta järvimaisemia ihaillen. Kesäisen päiväristeilyn aikana on mahdollista nauttia mauk-
kaasta ruoasta vaihtuvissa Vanajaveden maisemissa. Risteilylle on mahdollista lähteä 
myös vain ihailemaan kaupungin ja maaseudun maisemia järveltä käsin.

Silver Moon laivalla panostetaan kotimaisiin raaka-aineisiin ja  
keskitytään tarjoilemaan järvi- ja saaristomaisemiin sopivaa nykyai-
kaista suomalaista ruokaa. Laivalta löytyy myös anniskeluoikeudet.

Laivassa on herkuista notkuva noutopöytä, josta löytyy syötävää 
moneen makuun.

Risteilyn kesto: n. 2 h

Lähtösatama: Hämeenlinnan laivaranta

Yhdistä  
risteily vierailuun  
Hämeen linnassa. 

Linna on upea 
järveltä käsin!
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Aidolla höyrylaivalla
Virroille ja takaisin
S/S Tarjanne on vuonna 1908 rakennettu höyrylaivalegenda. Alus on viimeinen pitkän 
linjan matkustajahöyrylaiva Suomessa. Matkan aikana pääset kokemaan kuuluisan 
höyrypillin vihellyksen ja nauttimaan ravintolan antimista Akseli Gallen-Kallelan suun-
nittelemassa ravintolassa. Kaudesta 2023 alkaen alus palaa kulkemaan koivuhalkojen 
voimin noin 60 vuoden tauon jälkeen. Tarjanne on tilattavissa myös ryhmille ja yrityk-
sille, jolloin reitti ja matkan kesto on valittavissa vapaasti.
Runoilijan tien lähtö- ja päätesatamina ovat Tampereella  
Särkänniemen kupeessa sijaitseva Mustanlahden satama sekä 
Virtain laivaranta aivan Virtain keskustan tuntumassa. Tarjanteen 
perinteikäs ravintola palvelee aina laivan liikkuessa. Reittimatkoilla 
tarjoillaan ennakkoon tilattava risteilymenu. À la carte -listas-
tamme voit nauttia sekä reittimatkoilla että risteilyillä. Kahvilasta 
löydät purtavaa myös pienempään nälkään.

Risteilyn kesto: n. 2 h

Lähtösatama: Hämeenlinnan laivaranta

Risteilyn kesto: n. 8 h yhteen suuntaan, paluu bussilla 2 h

Lähtösatama: Mustalahden satama Tampereella ja Virtain laivaranta

Yhdistämällä 
risteilyn bussi- 
kuljetukseen 
saat upean  

koko päivän  
elämyksen.
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Taidetta ja musiikkia
Laukon kartanossa
Tervetuloa Tampereen kauneimmalle järviseudulle historialliseen Laukon kartanoon.
Astu laivaan Laukontorilta ja lähde laineille nauttimaan. Matkan päässä sinua odottaa 
upea musiikki- ja taide-elämys. Laukosta on kasvanut elävän historian keidas, jonne 
kymmenet tuhannet kesävieraat saapuvat nauttimaan hyvästä taiteesta, musiikista ja 
ruuasta.

Laivamatka Laukon kartanoon on upea, moniaistillisen kokemus. 
Laukon kartanossa kotimaisten nykytaiteilijoiden mittavat kesä-
näyttelyt käyvät kiehtovaa vuoropuhelua historiallisen miljöön 
kanssa. Laukon kartanon puistossa näet ja koet myös suosikkiar-
tistisi satumaisissa puitteissa. Timanttiset kattaukset niin popin ja 
rockin kuin jazzin ja klassisen ystäville. Tällä reissulla ei nälkä yllätä, 
sillä herkuttelu onnistuu joko laivalla tai Laukon kartanossa. 

Risteilyn kesto: n. 2 h meno, 2 h paluu

Lähtösatama: Laukontori, Tampere

Ryhmille 
tilauksesta 

kartanon rouvan 
legendaariset 
opastukset!
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Siipirataslaivalla
Keurusselän sinessä
Tervetuloa Keurusselän laineille kokemaan aidon siipirataslaivan ainutlaatuinen tun-
nelma! Siipirataslaiva m/s Elias Lönnrot on risteilyt Keurusselkä-järvellä vuodesta 
1986 lähtien. Laiva on ns. näköisalus 1800-luvun lopulla Keurusselällä liikennöineestä 
samannimisestä laivasta. Siipirataslaiva Elias Lönnrot on harvinaisuus lajissaan: se on 
ainoa suuri siipirataslaiva Suomessa, joka kulkee sivurattaiden avulla.

Ihaile kauneinta suomalaista järvimaisemaa aidon siipirataslai-
van kyydissä. Siipirataslaivan tasainen ja rauhallinen kyyti antaa 
mahdollisuuden tutustua ympäröivään luontoon kaikessa rauhas-
sa ja kesäpäivästä täysin rinnoin nauttien. Laivan bistro tarjoaa 
maisemamatkaajalle virvokkeita. Risteilyitä järjestetään Keuruulla 
Ahtolan satamasta sekä Hotelli Keurusselältä ja Mäntässä Mylly-
rannasta.

Risteilyn kesto: n. 2 h meno, 2 h paluu

Lähtösatama: Laukontori, Tampere

Risteilyn kesto: 1 - 3 h

Lähtösatama: Ahtola, Hotelli Keurusselkä tai Myllyranta

Taidepäivä  
Serlachius 

-museoissa ja 
sitten järvelle 

rentoutumaan!
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Ihaile ruskan loistoa 
brunssin lomassa
Koe Pyhäjärvi unohtumattomassa syysruskassa lauantain brunssiristeilyllämme. 
Brunssia sävyttää syyskauden makujen maailma, kulinaristinen elämys, jossa  
kohtaavat kaunis Järvi-Suomi ja herkullinen ruoka. Panostamme kotimaisiin  
raaka-aineisiin ja paikallisten tuottajien valikoimaan.

Brunssiristeilyn reitti kulkee Pyhäjärven upeissa maisemissa.  
Laiva lähtee Tampereen sydämestä Laukontorilta vain kivenheiton  
päässä Keskustorilta. Reitillä tutustut mm. Pyynikin maailman  
korkeimpaan pitkittäisharjuun. Pispalan komeat maisemat  
reunustavat reittiä joka kiertää Viikinsaaren ja pyörähtää  
Hatanpään Kartanon ja Arboretumin tuntumasta. Ruskan värit 
sytyttävät luonnon kukoistukseen.

Risteilyn kesto: n. 2 h

Lähtösatama: Laukontori, Tampere

Ruskaristeily  
ryhmille  

tilauksesta myös 
muina päivinä.



13

Murhamysteeri laivalla
tai Viikinsaaressa
Murhamysteeri on ohjattu, juonellinen illallisohjelma. Se on aidosti uusi ja erilainen 
tapa luoda jännitystä ryhmä- tai yritystilaisuuteen. Osallistujat voivat juonitella,  
murhata, valehdella tai kiristää tässä toisessa todellisuudessa. Ravintola Viikinsaaren 
murhamysteerit ovat olleet poikkeuksellisen miljöönsä ansiosta huippusuosittuja ja ne 
on myyty loppuun kerta toisensa jälkeen. Murhamysteerin voi pitää myös laivalla.

Murhamysteeri ei nimestään huolimatta ole kuolemanvakava  
tilaisuus, vaan ennen kaikkea hauskaa ja osallistavaa ajanvietettä, 
jossa vieraat pääsevät näyttämään todelliset kyntensä ilman sen 
vakavampia seuraamuksia. Murhamysteeri on mahdollista järjestää 
10 hengen tilaisuuksista aina 200 vierasta käsittäviin suurempiin  
kokonaisuuksiin saakka. Murhamysteerit kuuluvat risteilykalente-
riimme, jolloin niille voi osallistua myös pienemmällä porukalla.

Risteilyn kesto: n. 2 h

Lähtösatama: Laukontori, Tampere

Risteilyn kesto: Sopimuksen mukaan

Lähtösatama: Laukontori, Tampere tai Hämeenlinnan laivaranta

Huippu 
-suosittu ja  
viihdyttävä 

illallisohjelma!
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Toimintaa lapsille ja 
nuorille Viikinsaaressa
Viikinsaari on täydellinen paikka toteuttaa lapsille ja nuorille erilaisia toiminnallisia 
ryhmäohjelmia ja pelejä. Tämän lisäksi saari soveltuu hyvin omatoimiseen leikkiin ja 
seikkailuun. Ryhmäohjelmissa mukana tulee aina ohjaaja, joka auttaa ja opastaa  
ryhmiä ohjelman suorittamisessa. Viikinsaaressa on lisäksi leikkipuisto sekä mahdolli-
suus omatoimiseen luontopolkuun ja makkaranpaistoon katetulla grillikatoksella. 

Viikinsaaressa toteutettavat ryhmäohjelmat on räätälöity eri 
ikäisille osallistujille. Nuoremmille lapsille suunnattu Tenavatohinat 
yhdistelee ohjattuja, liikunnallisia toimintapisteitä ja omatoimista 
seikkailua saarimiljöössä. Ala- että yläasteikäisille suunnattu  
ViikinsaariGo -saariseikkailu kehittää yhteistyötaitoja ja sitä  
pelataan helppokäyttöisellä ActionTrack-mobiilisovelluksella. 

Risteilyn kesto: Laivamatka Viikinsaareen kestää n. 20 min

Lähtösatama: Laukontori, Tampere

Ravintola 
Viikinsaari 

tarjoilee ryhmille 
maittavaa  
lounasta  

tilauksesta.
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Koko perheen
seikkailuristeilyt
Tiesitkö, että myös sisävesillä liikkuu merirosvoja? Hopealinjat järjestää vuosittain  
teemoitettuja koko perheen risteilyjä, joiden ohjelma suunnitellaan nimenomaan  
lapsille. Lasten ehdoilla suunnitellussa merirosvoristeilyssä lapset koulutetaan  
merirosvouksen saloihin niinkin hyvin, että he saavat kaapata koko laivan itselleen. 

Merirosvoristeilyyn sisältyy kaapatun laivan ohjaamisen lisäksi 
tietysti aarteenetsintää rannalla aarrekartan opastuksella.  
Teemaohjelma huipentuu saaliinjakoon! Merirosvous on kovaa 
puuhaa, eikä sitä jaksa ilman kunnon ateriaa. Laivalla tarjoiltava 
merirosvomenu maistuu niin lapsille kuin aikuisille.  
Kauttamme on mahdollista tilata myös muita lasten ja koko  
perheen ohjelmapaketteja. Kysy lisää.

Risteilyn kesto: Laivamatka Viikinsaareen kestää n. 20 min

Lähtösatama: Laukontori, Tampere

Risteilyn kesto: n. 2,5 h

Lähtösatama: Laukontori, Tampere tai Hämeenlinnan laivaranta

Hauska 
idea lasten

kevätretkille tai
synttäreille!
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Kesäteatteri + risteily
= täydellinen päivä
Risteily kesäteatteriin on ainutlaatuinen elämys, jossa yhdistyy laivamatka  
Pyhäjärvellä ja teatterinautinto. m/s Silver Skyn teatteriristeilyllä tarjoilemme herkul-
lisen teatterimenun ja näet samalla palan kauneinta Tamperetta järveltä käsin. Vii-
kinsaaren kaunis ympäristö tarjoaa täydellisen miljöön yhteiselle hauskalle päivälle. 
Järjestämme teatteriristeilyjä myös Pyynikin kesäteatteriin.

Nauti maittavasta noutopöydästä Hopealinjojen risteilyllä ennen 
kesäteatterin näytöstä. Ryhmäpakettimme yhdistää elämyksellisen 
risteilyn, paikallisten makujen maailman ja teatteriesityksen. 
 
Ryhmillä on mahdollisuus ruokailla Ravintola Viikinsaaressa ennen 
tai jälkeen näytöksen. Tilauksesta saatavilla on myös väliaika- 
tarjoilua. Kysy lisää!

Risteilyn kesto: Sopimuksen mukaan

Lähtösatama: Laukontori, Tampere

Järjestämme 
tilauksesta 

 taiteilijatapaa-
misia teatterin 

esiintyjien 
kanssa!
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Pikkujouluristeily,  
jossa kaikki viihtyvät
Pikkujoulukaudella aluksemme ovat lastattuina hyvällä ruualla, lämpimällä tunnelmalla 
ja musiikilla. Risteily onkin loistava tapa viettää pikkujoulua. Risteilyn, ruokailun ja  
ohjelman yhdistelmä nostaa tunnelman kattoon. Ohjelma räätälöidään tilaajan  
mukaan. Ammattitaitoiset esiintyjät pitävät huolta illan kulusta ja laineilla  
viihtyy taatusti suurempikin ryhmä.
 
Risteily on täydellinen tapa irtautua arjesta pikkujoulukaudella. 
Herkuista notkuva noutopöytä juomineen yhdessä viihdyttävän 
ohjelman kanssa takaavat, että jokainen viihtyy varmasti. Kun laiva 
irtautuu rannasta, ihminen irtautuu arjesta. Myyntipalvelumme 
varmistaa, että pikkujoulut laivalla sujuvat loistavasti.

Risteilyn kesto: Sopimuksen mukaan

Lähtösatama: Laukontori, Tampere

Risteilyn kesto: 3 h

Lähtösatama: Laukontori, Tampere

Jokaisella
pikkujoulu-
risteilyllä
 on oma 

teemansa!
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Tampereen paras
kesäravintola
Tarjoilut ja tilat arkeen ja juhlaan  . Ravintola Viikinsaari tarjoilee järvi- ja saaristomai-
semiin sopivaa, konstailematonta suomalaista ruokaa pitkällä historialla ja modernilla 
otteella. Panostamme kotimaisiin raaka-aineisiin ja Viikinsaaren omaan yrttitarhaan. 
Tarjolla on ensiluokkainen à la carte sekä tyylikäs ja ruokaisa viikonloppubrunssi.

Tunnelmallinen Ravintola Viikinsaari sopii niin kokousten kuin 
pienten tai suurtenkin juhlien ja tilaisuuksien järjestämiseen. Ensi-
luokkaiset tarjoilut ja palvelu, upea ravintolarakennus sekä uniikki 
ympäristö takaavat onnistuneet ja unohtumattomat juhlat.
Käytössä on myös Viikinsaaren muut tilat, palvelut ja luonto sekä 
Hopealinjojen laivasto. Meillä juhlat alkavat kun köydet irroitetaan 
Laukontorin satamassa.

Risteilyn kesto: Laivamatka Viikinsaareen kestää n. 20 min

Lähtösatama: Laukontori, Tampere

Paikallisten  
makujen aatelia 

jo vuodesta 
1866!



19

Viikinsaari yrityksille
ja ryhmille
Anna aivojen levätä ja rauhoitu Suomen kauneimmissa järvimaisemissa tai aktivoi, 
inspiroi ja yhdistä työporukkaasi esimerkiksi kevyellä liikunnalla ja saunaillalla.  
Viikinsaari on avoinna toukokuusta syyskuuhun.

Viikinsaaren luonto ja luontopolku, monipuoliset tilat sekä  
Ravintola Viikinsaari tarjoavat maittavat ja toimivat puitteet  
erilaisten henkilöstötilaisuuksien viettämiseen. Ravintola Viikinsaari 
sopii erinomaisesti myös muihin juhliin ja yksityistilaisuuksiin. Kysy 
valmiita paketteja myyntipalvelustamme tai räätälöidään tarpei-
siinne sopiva kokonaisuus! Kauttamme saat myös monipuoliset 
ohjelmat ja aktiviteetit aina mindfulnessista mobiilisuunnistukseen.

Risteilyn kesto: Laivamatka Viikinsaareen kestää n. 20 min

Lähtösatama: Laukontori, Tampere

Risteilyn kesto: Laivamatka Viikinsaareen kestää n. 20 min

Lähtösatama: Laukontori, Tampere

Vehreä 
kesäkeidas vain 

20 minuutin 
päässä  

keskustasta!



20

Bistro Kattila
– ruokaa rakkaudella
Bistro Kattila on hyvään palveluun panostava lounas- ja illallisravintola aivan  
Tampereen keskustorin kulmilla. Kattilassa kokataan itse aivan alusta asti.   
Ravintolassa valmistetaan eurooppalaista ruokaa paikallisin maustein. Se antaa  
keittiölle villin vapauden noukkia vuodenaikaan sekä raaka-ainesesonkiin sopivia 
annoksia ja tehdä niistä omansa.

Bistro Kattila on pieni, mutta tunnelmallinen. Ravintola on mahdol-
lista varata myös yksityistilaisuuksien järjestämiseen! Ota yhteyttä 
ja suunnitellaan sinulle vaikka tryffeli-ilta.
Viinilistamme viinit valitaan nautittavaksi sesongin menun mukaan. 
Viinilista koostuu vanhojen eurooppalaisten viinimaiden mutkatto-
mista helmistä ja on henkilökuntamme rakkaudella rakentama.
 

Osoite: Hallituskatu 5, Tampere

Lisätiedot ja menu: www.pikkubistro.fi

Kansainvälisiä 
makuja ja rentoa 

tunnelmaa.
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Ruokaa ja aktiviteetteja  
Mustavuoressa
Tampereen Mustavuoren laskettelukeskuksen monipuoliset aktiviteetit mahdollistavat 
virkistävän henkilöstöpäivän. Mustavuoressa on aktiviteetteja vuoden ympäri: las-
kettelu, bike park ja fatbike takaavat, että kaikilla on hauskaa. Bistro Mustavuori on 
ravintola Mustavuoren laskettelukeskuksessa. Hauskan päivän jälkeen maistuu ruoka, 
ja ravintolamme tarjoilee maukkaimmat ateriat nälän yllättäessä.

Bistron ison lasiseinän takaa ja ulkoterassilta voi seurata toimintaa 
Mustavuoren rinteillä tarjoiluista nauttien.

Myös Bistro Mustavuori on varattavissa yksityistilaisuuksiin. 

Osoite: Hallituskatu 5, Tampere

Lisätiedot ja menu: www.pikkubistro.fi

Osoite: Nokiantie 150, Tampere

Lisätiedot ja menu: www.bistromustavuori.fi

Burgereistaan 
kuuluisa 

rinneravintola!
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Valmis matkapaketti
vai räätälöity elämys?
Haluatko tutustua ryhmäsi kanssa nähtävyyksiin Hopealinjan laivareittien varrella, 
nauttia teatterielämyksistä, historian havinasta kartanoalueella, herkutella koko 
porukalla tai vain viettää aikaa rauhassa risteillen?

Ryhmille on tarjolla valmiita matkapaketteja, joiden avulla ryhmän matkajärjestelyt 
ovat vaivattomia. Kysy lisää asiakaspalvelustamme.

Räätälöimme ohjelmia myös toiveiden mukaan, katso tästä esitteestä vinkkejä 
ohjelmakokonaisuuksien ideointiin. Saat kauttamme myös esiintyjiä erilaisiin 
tilaisuuksiin.

Ota yhteyttä. Suunnitellaan yhdessä juuri teidän ryhmällenne sopivia elämyksiä 
laineilla!

Pyydä tarjous asiakaspalvelustamme
p. 010 422 5600 | asiakaspalvelu@hopealinja.fi
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Ota yhteyttä, 
tehdään  
ideoista totta!
asiakaspalvelu@hopealinja.fi 
010 422 5600


