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KOKOUS

Porvoon, Loviisan
Sipoon alueella

KOKOUSPAIKAT
RAVINTOLAT
MAJOITUS
OHEISOHJELMAT

www.porvootours.fi
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PALAS
Porvoo Toursin vahvuus on Porvoon, Sipoon ja
Loviisan alueen kokouspalveluiden ja -paikkojen
erikoisasiantuntemus. Me pystymme räätälöimään
teille kokouspäivän tai -päivät.

Koska tarpeita ja haaveita on yhtä monta kuin on kokoustajaakin,
päätimme koota yhteen Porvoon ja sen lähiseudun monipuolista
kokouspaikkatarjontaa muutamiksi valmiiksi päiväkokouspaketeiksi.
Kokousjärjestelyistä ja laadukkaista palveluista k
 ohteissa vastaavat
monet pitkäaikaiset yhteistyökumppanimme.

© Mikko Kangasmaa

Tässä esitteessä on tarjolla monipuolisia
palveluja sinulle, joka suunnittelet kokouksia,
yritystapahtumia tai ryhmämatkoja.
Olemme suunnitelleet yhteistyössä yritysten
kanssa erilaisia ja eripituisia kokouspaketteja
kokoussuunnittelijoiden avuksi ja työn helpot
tamiseksi. Ne toimivat esimerkkeinä ja niitä voi
muuttaa teidän toiveidenne mukaisesti.

KAIKKI RÄÄTÄLÖITYNÄ

Kokouspaketeista ja ohjelmapalveluista:
www.porvootours.fi

KULTTUURI JA VANHAT
KAUPUNGIT
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Nauti kaupunkiopastuksista, historiasta, taiteesta ja
erilaisista kulttuuripalveluista.

RUOKAELÄMYKSET JA
KULINARISMI

än
Meidveet
toi

Herkkusuille löytyy runsas tarjonta erilaisia makunautintoja.
Tarjolla on erilaisia ruokaelämyksiä kuten esim.
Neljän nautinnon ravintolakierros oppaan johdolla,
ruuanlaittokursseja ja panimovierailua.
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SAARISTO
Ohjelmapalveluja Itä-Uudenmaan kauniissa saaristossa.
Risteilyjä, kalastusta ja saunomista kauniissa maisemissa.

Kokouspaikka

LUONTO JA HILJAISUUS
Luonto kutsuu. Voit esim. nauttia luontopoluista,
metsäjoogasta ja sieniretkistä.

OHJELMAPALVELUT JA
OHEISOHJELMAT

© Sami Heiskanen

Porvoon Paahtimo
RUNO Hotel
Kulttuuritalo Grand
Taidetehdas
Sannäsin Kartano
Budget Hotel Easy Stays
Jooga Porvoo
Hotelli Haikon Kartano & Spa
Kesäkoti Kallioniemi
Hotelli Sparre
Poukama
Majatalo Box Värdshuset

Tarjolla on esimerkiksi seuraavanlaisia aktiviteetteja:
kukkakurssi, olutmaistiaiset, melontaa, värikuulasotaa,
City Adventure Vanhassa Porvoossa, saaren arvoitusseik
kailua, sauvakävelyä, erilaisia joukkuekisailuja, Escape room,
joogaa ja tiimimaalausta.

Porvoo Tours Oy
Adlercreutzinkatu 17, 06100 Porvoo
puh. 019 574 2200, porvootours@porvootours.fi
Asiakaspalvelu ma–pe klo 9–16

www.porvootours.fi

Kymenlaakso
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“Kokouksenne tai tilaisuutenne
kootaan monesta palasesta,
autamme alusta loppuun.”

KOKOUSPAIKKOJA
JA OHEISOHJELMIA
HELSINGIN
ITÄPUOLELLA!

KAIKKI KOKOUS- JA
T
OHJELMAVARAUKSE
!
YHDESTÄ PAIKASTA

Itä-Uudellamaalla on valinnanvaraa,
esim. kartanoita, ranta-aittoja, v
 anhoja
navettoja, huviloita, saaristolais
kohteita, laivoja sekä tiloja isoille
ryhmille!

1. Kokous Vanhassa Porvoossa

Tämän lisäksi löytyy reilusti tekemistä,
nähtävää ja koettavaa.

Porvoon Paahtimo tarjoaa käyttöönne rennon ja tunnelmallisen kokoustilan kahvituksineen, vanhassa tiilimakasiinissa
aivan Porvoon joen varrella. Herkullinen päivän lounas nauti
taan lähellä sijaitsevassa ravintolassa. Lisäksi kokouspäivän
kruunaa vielä opastettu kävelykierros, ja mikä parasta, koko
päivä toteutuu vaivattomasti idyllisessä Vanhassa Porvoossa.

Alueella ohjelmapalvelujen laatu on
korkealuokkaista ja ohjelmien monipuolisuus hämmästyttää.

Kesto:
5,5 tuntia
Ryhmän koko: maksimi 30 henkilöä.
Hinta:
ma–pe alkaen 42 €/henkilö.
Hinta on laskettu vähintään 20 hengen
ryhmälle.
Hintaan sisältyy Paahtimon tilavuokra
3 tuntia, tulokahvit, päivän lounas,
oppaan palvelut 1,5 tuntia ja alv.
Toteutus:
ympäri vuoden
Varaukset:
Porvoo Tours

Itä-Uudenmaan ohjelmapalvelumme
sijaitsevat vain noin 45 minuutin
ajomatkan päässä Helsingistä!

© Sami Heiskanen

Alueen ohjelmapalveluita on
saatavilla ympäri vuoden kelien
mukaisesti.

“Monta hyvää syytä
kokoontua juuri
Porvoossa, Loviisassa
tai Sipoon seudulla!”

BUSINESSVIERAITA TULOSSA?

TULE HETKEKSI
PORVOOSEEN!
Olemme apunasi, kun suunnittelet esimerkiksi
yritys- tai kongressivieraillesi oheisohjelmia.
Meillä on valmiina monipuolisia ohjelmapaketteja erikokoisille ryhmille kahdesta
hengestä aina 1 000 henkeen asti.

Ryhmäaamiaiset
56 uniikkia huonetta
Ullakko Sauna & Day Spa
4 inspiroivaa kokous- ja juhlatilaa

Tarjoamamme palvelut löytyvät vain 45 min.
ajomatkan päästä Helsingin keskustasta.

Tervetuloa kylään!

www.porvootours.fi
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Ainutlaatuinen RUNO Hotel Porvoo Vanhan kaupungin portilla

Varaukset & tiedustelut: Porvoo Tours 019 574 2200, Loviisa Tours 019 574 2223, porvootours@porvootours.fi, www.porvootours.fi

www.runohotel.com

Rihkamakatu 4, 06100 Porvoo

Tiedustelut: sales@runohotel.com

Varaukset & tiedustelut: Porvoo Tours 019 574 2200, Loviisa Tours 019 574 2223, porvootours@porvootours.fi, www.porvootours.fi

5

2. Kokous Kulttuuritalo Grandissa
Kulttuuritalo Grand sijaitsee Porvoon keskustassa, aivan torin
laidalla. Grandissa onnistuvat mainiosti niin hienostuneet
ja kompaktit kokoukset pienille ryhmille, kuin isommatkin
kokonaisuudet laatua unohtamatta. Tilauksesta saatavilla
on myös kulttuuriohjelmaa kokouksen lomaan.
Ryhmän koko: 10–150 henkilöä.
Grand Sali 290 henkilöä.
Hinta:
alkaen 44 €/henkilö.
Hinta on laskettu vähintään 10 hengen
ryhmälle.
Hintaan sisältyy kokoustilat korkeintaan
8 tunnin ajan, tulokahvi + täytetty
sämpylä, lounas, iltapäiväkahvit + makea
leivonnainen ja alv.
Kokoustiloissa on videotykki, iso valkokangas, fläppitaulu ja langaton internetyhteys.
Toteutus:
ympäri vuoden
Varaukset:
Porvoo Tours

Kulttuuritalo Grand

Kulttuuritalo Grand sijaitsee
aivan Porvoon torin laidalla.
Meillä on keskeinen sijainti ja
kodikas ilmapiiri! Tarjoamme
tiloja eri tapahtumiin,
kokouksiin, seminaareihin
sekä yksityistilaisuuksiin.
Tarjolla erikokoisia tiloja, joita
voi yhdistää tarpeiden mukaan.
Lisäksi Lämpiö, Aula sekä
Grand-sali. Kaikissa tiloissa
kuituverkko ja videotykki.

Tilat:
Grand-sali 291 hlöä
Linsén
70 hlöä
Arlander
30 hlöä
Lilla
18 hlöä

Piispankatu 28, 06100 Porvoo
Puh. 019 582002
www.grand.fi
luckan@grand.fi

Kalaa ja kalastusta

est.
1837

Itse pyydystettyä kalaa tai saariston herkullinen
kalapöytä, kalastusretket, saaristoristeilyt,
purjehdukset, kahvihetket nuotiolla tai ruokailut
kalastajan luona. Pyydä lisätietoja!

5. Kokous Porvoon Taidetehtaalla
3. Kokous Haikon Kartanon
kongressikeskuksessa
Haikon Kartanon kongressikeskus, meren äärellä vain
pienen matkan päässä Porvoon keskustasta takaa ryhmällenne onnistuneen kokouspäivän tarjoiluineen. Tarvittaessa
kokoukseen on lisämaksusta helppo yhdistää myös yöpyminen Haikon Kartanon laadukkaissa huoneissa.
Ryhmän koko:
Hinta:

minimi 6 henkilöä
ma–su alkaen 86 €/henkilö.
Hinta on laskettu vähintään 6 hengen
ryhmälle.
Hintaan sisältyy: kokoustila Haikon Kartanon kongressikeskuksessa sis. kokoustekniikan ja
jääveden, kokousisännän palvelut.
Aamu- ja iltapäivällä tarjolla kahvia ja
teetä, suolaista ja makeaa kahvileipää,
hedelmiä ja mehua.
Kokouslounas kartanoravintolassa.
Toteutus:
ympäri vuoden
Varaukset:
Porvoo Tours
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4. Sauvat suihkien
Vanhassa Porvoossa
Runsaan tunnin pituinen reipas sauvakävelyretki tehdään
matkailuoppaan kanssa Porvoon vanhassa kaupungissa.
Reitti kulkee historialliselle Linnamäelle, jossa keskiaikana
sijaitsi puinen linna vallihautoineen. Näemme myös männyn,
jonka Albert Edelfelt on ikuistanut kuuluisaan teokseensa.
Linnamäeltä on huikaiseva näköala yli Vanhan Porvoon ja
muinaisen sataman. Kävelyn aikana liikutaan vanhan kaupungin kujilla ja jokirannoilla. Samalla kuullaan kaupungin
historiasta. Mainio ohjelma kokouksen yhteyteen tai osaksi
TYHY-päivää!
Kesto:
1,5 tuntia
Ryhmän koko: enintään 24 henkilöä
Hinta:
opastus 149 € arkisin,
199 € sunnuntaisin
sauvavuokra 5 €/henkilö, sis. alv.
Toteutus:
ympäri vuoden
Varaukset:
Porvoo Tours

Varaukset & tiedustelut: Porvoo Tours 019 574 2200, Loviisa Tours 019 574 2223, porvootours@porvootours.fi, www.porvootours.fi

KOKOUKSET JA KONFERENSSIT
SANNÄSIN KARTANOLLA
87 hotellihuonetta
125-paikkainen kartanoravintola
Kokoustiloja 8-120 hengelle
Runsaasti ryhmätyötiloja
Kuntosali ja palloiluhalli
3 saunaa ja uima-allas
Kellaribaari
Kuntopolku kartanon mailla

Sannaistentie 540, 07310 Porvoo
+358 19 54 741

sales@sannaskartano.fi

Taidetehtaan kokoushuoneet mahdollistavat kokoustamisen
niin pienelle kuin isommallekin ryhmälle. Kokoushuoneiden
ikkunoista avautuu näkymä Porvoonjoelle ja m/s J.L. Runebergin laituripaikalle.
Maukas lounasbuffet nautitaan kokouspäivän lomassa joko
Bistro Sinnessä tai ravintola Fabrikenissa, jotka molemmat
sijaitsevat samaisessa Taidetehtaan rakennuksessa, eli
lounaalle siirrytään kätevästi sisätiloissa.
Ryhmän koko: minimi 10 henkilöä
Hinta:
kokopäiväkokous alkaen 59 €/henkilö.
Hinta on laskettu vähintään 10 hengen
ryhmälle. Hintaan sisältyy kokoustila,
tulokahvit, lounas ravintola Fabrikenissa tai Bistro Sinnessä, iltapäiväkahvit ja
alv.

www.sannaskartano.fi
Toteutus:
Varaukset:

puolipäiväkokous alkaen 50 €/henkilö.
Hintaan sisältyy kokoustila, lounas ravintola Fabrikenissa tai Bistro Sinnessä, joko
aamu- tai iltapäiväkahvi ja alv.
ympäri vuoden, ma–pe
Porvoo Tours

Varaukset & tiedustelut: Porvoo Tours 019 574 2200, Loviisa Tours 019 574 2223, porvootours@porvootours.fi, www.porvootours.fi
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7. Kokous Café Cabriolessa
Café Cabriole, tunnelmallisessa jugendtalossa Porvoon
keskustassa, kutsuu kokoustamaan. Yläkerran juhlasali
soveltuu erinomaisesti kokous- ja koulutustilaksi. Tilassa on
iso valkokangas, datatykki, fläpit, cd-soitin sekä langallinen
Internet-yhteys. Alakerran keittiö takaa herkulliset kokoustarjoilut moneen makuun. Kokouspäivän yhteyteen sisältyy
myös mielenkiintoinen opastettu kävelykierros Vanhassa
Porvoossa.
Ryhmän koko: minimi 10 henkilöä
Hinta:
ma–pe alkaen 48 €/henkilö.
Hinta on laskettu vähintään 20 hengen
ryhmälle. Hintaan sisältyy kokoustila
välineineen, aamiainen, lounas alakerran
buffetpöydästä, iltapäiväkahvi ja herkullinen leivonnainen, oppaan palvelut 1,5
tuntia ja alv.
Toteutus:		ympäri vuoden
Varaukset:
Porvoo Tours

Veneellä tai laivalla?
Tee matka kokouspaikkaan meriteitse.
Itä-Uusimaalla on pitkä rantaviiva ja monesti
pääsee kokouspaikkaan myös meriteitse.

© Sami Heiskanen

6. Neljän nautinnon
ravintolakierros
Opastettu ravintolakierros Porvoossa on hauska kokoillan
ohjelma.
Aperitiivin nautimme yhdessä ravintolassa, alkuruoan toisessa, pääruoan kolmannessa ja jälkiruoan neljännessä.
Kaikki ravintolat sijaitsevat historiallisissa rakennuksissa.
Opas tarinoi ruokailujen lomassa porvoolaisten ruoka- ja
juomahistoriasta mausteena kertomuksia tunnettujen
henkilöiden herkuttelusta. Ilta antaa jotakin kaikille aisteille. Koemme vastapaahdetun kahvin tuoksun, lähiruoan
aidon ja puhtaan maun ja silmäkin saa osansa viehättävissä
ravintolasaleissa! Ryhmän siirtyessä lyhyen matkan paikasta
toiseen, ruoka asettuu ja seuraavaa ruokalajia odottaa jo vesi
kielellä. Jokaisessa ravintolassa voi istahtaa jonkun uuden
vierustoverin viereen.
Toteuttaja:
Kesto:
Ryhmän koko:
Hinta:

Porvoo Tours Oy
noin 3,5 tuntia
10–40 henkilöä
alkaen 80 €/henkilö, riippuen valitusta
ruokamenusta. Hinta sis. alv.
		Juomat eri hintaan.
Toteutus:
ympäri vuoden
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Varaukset & tiedustelut: Porvoo Tours 019 574 2200, Loviisa Tours 019 574 2223, porvootours@porvootours.fi, www.porvootours.fi

8. Kokous Tee- ja Kahvihuone
Helmen Salongissa
Hurmaava ja tunnelmallinen Tee- ja Kahvihuone Helmi,
Porvoon vanhan kaupungin sydämessä, tarjoaa upean ja
yksityisen salongin ryhmien kaikenlaiseen kokoustamiseen.
Myös ihastuttavat yksityiskohdat ja herkulliset kokoustarjoilut ovat vertaansa vailla. Päivän lounas nautitaan viihtyisässä
ravintolassa.
Ryhmän koko: minimi 20 henkilöä
Hinta:
alkaen 52 €/henkilö.
Hinta on laskettu vähintään 20 hengen
ryhmälle. Hintaan sisältyy tilavuokra
korkeintaan 4 tuntia, 1 x kahvitus,
päivän lounas ja alv.
Toteutus:
ympäri vuoden, ma–pe
Varaukset:
Porvoo Tours

Varaukset & tiedustelut: Porvoo Tours 019 574 2200, Loviisa Tours 019 574 2223, porvootours@porvootours.fi, www.porvootours.fi

9

11.		 Kokous Strömfors
		 Bed & Bistrossa,
		Loviisassa

kokoukset

koulutukset

juhlat

Haikon Kartano sijaitsee vain reilun puolen tunnin ajomatkan
päässä Helsingistä ja Helsinki-Vantaan lentokentältä.
Upea, merihenkinen juhlatila Villa Haikko jopa yli 150 hengen
tilaisuuksiin.
Majoituskapasiteettia Kartano- ja Kylpylähotellissa 400 henkilölle.
Haikon uusi kylpylä, Anti-age Clinic sekä Wellness & Beauty.
Hotelli Haikon Kartano & Spa ·

Porvoo · p. 019 576 0360

Strömfors Bed & Bistron kartano tarjoaa upeat puitteet
erilaisille kokouksille keskellä kuvankaunista Strömforsin
ruukkia. Meillä onnistuvat niin päiväkokoukset, yöpyvät
kokoukset kuin virkistyspäivät. Ruukin hiljaisuus antaa rauhaa uusille ajatuksille, ja kokonaisuuden kruunaa laadukas
lähellä tuotetuista raaka-aineista valmistettu ruoka. Lukuisat aktiviteetit (melonta, karting, pakohuone, taonta jne.)
järjestyvät kauttamme.

Uutta!
ryhmätyötiloihin!
johtoryhmän kabineteista

Ryhmän koko: Päiväkokous ja virkistyspäivät 2–40 hlöä,
yöpyvä kokous 2–35 hlöä
Toteutus:
Strömfors Bed & Bistro
Hinta:
Pyydä tarjous
Varaukset:
info@bedandbistro.fi

kahvakuulatreeni ja Polar Body Age -kartoitus.

· myynti@haikko.fi

SOKKOMATKA
Tule mukaan jännittävälle sokkomatkalle!
Matkan ohjelman tietää ainoastaan
matkanjohtaja, opas tai kuljettaja.

9. Kokous Porvoon Huviloissa
Kokoustilat ovat toimiva valinta pienille kokousryhmille
Kråkön saarella ja Gäddragissa, Porvoon saaristossa. Perille
pääsee autolla oven eteen tai omalla veneellä.

12.		 Kokous Ravintola Saltissa

Talot sijaitsevat meren rannalla ja suuret, omat piha-alueet
sopivat erilaisiin peleihin ja muuhun virkistystoimintaan.
Pihoilla on myös lasitettu grillikatos, jossa mahdollista grillata.
Myös pidemmät kokousrupeamat yöpymisineen onnistuvat.
Ryhmän koko: Villa Eriksberg 1–14 hlöä (Kråkö)
Villa Blomvik 1–6 hlöä (Kråkö)
Villa Nyåker
1–9 hlöä (Gäddrag)
Toteutus:
ympäri vuoden
Hinta:
Aamiaiskokous/puolipäiväkokous
4 h alkaen 50 €/henkilö + alv
(min. 6 hlöä – max. 14 hlöä).
Hinta sisältää kokoustilan klo 8–12 sekä
aamiaisen ja kevyen ruokailun kokouksen
päätteeksi.
Kokouspäivä
8 h alkaen 80 €/hlö + alv
(min. 6 hlöä – max. 14 hlöä).
Hinta sisältää kokoustilan klo 8–16 sekä
aamiaisen, kevyen ruokailun ja iltapäiväkahvit makealla tarjottavalla.
Varaukset:
Porvoo Tours
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Varaukset & tiedustelut: Porvoo Tours 019 574 2200, Loviisa Tours 019 574 2223, porvootours@porvootours.fi, www.porvootours.fi

Ravintola Salt tarjoaa laadukkaan kokouspäivän Porvoon
Vanhan Kaupungin sydämessä, Tuomiokirkon kupeessa.
Vanhaa tunnelmaa henkivä ravintola luo uniikit puitteet
kokoustamiseen.
Yksityiskäyttöön varattava viihtyisä Takkakabinetti takaa
inspiroivan tunnelman.
Innovatiivinen keittiömme loihtii kokouspäivään herkulliset
antimet kauden parhaista raaka-aineista.

10.		 Kokous Loviisan Kappelissa
Kylpyläajan romantiikkaa huokuva Loviisan Kappeli, vehreän
Kappelinpuiston ympäröimänä tarjoaa ryhmien käyttöön
ison ja viihtyisän tilan, jossa kaikenlainen kokoustaminen
onnistuu vaivatta. Herkulliset kahvi- ja lounastarjoilut täydentävät onnistuneen kokouspäivän.
Ryhmän koko: minimi 25 henkilöä
Hinta:
Hinta alkaen 49 €/henkilö. Hinta on
laskettu vähintään 25 hengen ryhmälle.
Hintaan sisältyy tilavuokra korkeintaan
4 tuntia, aamu- tai iltapäiväkahvit,
lounas ja alv.
Toteutus:
ympäri vuoden
Varaukset:
Porvoo Tours

Ryhmän koko: Kokoustilasta löytyy paikat 20 hengelle
ja on myös tarpeen mukaan jaettavissa
esim. ryhmätyöskentelyyn.
Tila on varattavissa klo 8.00 alkaen.
Hinta:
alkaen 38 €/henkilö, sis. alv.
Hinta laskettu vähintään 10 henkilön
ryhmälle. Hintaan sisältyy aamiaisleipä,
tuoremehu, kahvi & tee.
Lounas 2-ruokalajin menu sesongin
parhaista raaka-aineista.
Tasokas AV-laitteisto; 55 tuuman näyttö,
johon voi kytkeä omat laitteet, fläppitaulu
sekä WLAN yhteys ja kokoustilan vuokra.
Lisämaksusta: iltapäiväkahvitus, illallinen, opastettu
kävelykierros Vanhassa Porvoossa.
Toteutus:
ympäri vuoden
Varaukset:
Porvoo Tours

Varaukset & tiedustelut: Porvoo Tours 019 574 2200, Loviisa Tours 019 574 2223, porvootours@porvootours.fi, www.porvootours.fi
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