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PÄDASTE CORPORATE
Pädaste Mõis - unikaalne koht
Pädaste mõis - ajalooline baltisaksa mõis 15. sajandist asub rikkumata looduskaitsealal Läänemere
kallastel. Vaikus, hingematvad vaated, põhjamaiste niitude ja metsade aroom, õhtuse jaheda õhu eriline
kargus, sametine hämarus ning taevalaotuse külluslikkus jäävad Teid saatma igaveseks. Detailide rohkus,
äärmine mugavus ning ümbritseva metsiku looduse jõud teevad Pädaste Mõisast väga erilise sihtkoha.
Tere tulemast Pädaste Mõisa video - https://vimeo.com/103778837

Koht kõige nõudlikuma ürituse korraldaja jaoks
Pädaste Mõisal on suurepärased kogemused ja väga hea maine korraldamaks tellimusüritusi. Ükskõik
kas Teie firma plaanib korraldada juhatuse koosoleku, pressikoosoleku, piduliku vastuvõtu, firma
väljasõidu, stiimuliks oleva väljasõidu, toote lansseerimise või jõulupeo, või siis otsite kohta, kus
segamatult pidada diskreetseid läbirääkimisi - garanteerime Teile äärmiselt külalislahke vastuvõtu, kus
on tähelepanu pööratud ka kõige väiksematele pisiasjadele.
Meie asukoha eraldatus vastab ka kõige rangematele privaatsusnõuetele ning annab Teile võimaluse
luua selline tööalane ning vaba aja keskkond, mis võimaldab Teil segamatult tähelepanu pöörata üksnes
kõige tähtsamale.
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Pädaste Corporate programmist
Programmis osalejad saavad märkimisväärseid, eksklusiivseid soodustusi ning eritingimusi kõiges, mis
puudutab Pädaste Corporate programmi:
ü Lepingulised soodsamad hinnad sõltuvalt nädalapäevast, hooajast ning broneeritud tubade
arvust
ü Võimalusel lisatasuta kõrgema kategooria tuba (vabade tubade olemasolul)
ü Kaks tasuta ürituste läbiviimise ruumi Teie valikul
ü Moodsa tehnika kasutamise võimalus maksmata lisatasu (videoprojektor, ekraan, pabertahvel,
paber, markerid, kirjutusvahend)

Lisainformatsioon
Et saada lisainformatsiooni Pädaste Corporate programmi kohta, võtke ühendust meie Firmaürituste
Korraldaja Erik Mikuga.
Helistage +372 56 863 206 või saatke e-kiri aadressil: erik.mik@padaste.ee.
Meil on hea meel koostada Teie ürituse jaoks sobiv pakkumine.
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