Kansi max. 60 hlö
Silta max. 24 hlö
Ruuma max. 15 hlö
Puh. +358 8 514 5100
sales@airporthotel.fi

www.airporthotel.fi • www.elsabor.fi

KO KO U S PA LV E LU T
Valitse ryhmällesi sopiva kokouspaketti
Finlandia Hotel Airport Oulu sijaitsee merellisissä maisemissa,
lähellä lentokenttää. Hotelli soveltuu mainiosti liikematkailijalle
tarjoten viihtyisät ja rauhalliset puitteet kokouksille, koulutustilaisuuksille sekä oheisohjelmaan. Kokouspaikkana hotellimme on
monipuolinen; kolme erilaista ryhmätyö- ja kokoustilaa yhteensä
noin 100 vieraalle sekä kaksi saunaosastoa.

Kokoustilamme ovat muunneltavissa yksilöllisten tarpeiden
ja kulloisenkin teeman mukaisiksi ja joustavat palvelumme
taipuvat pientenkin yksityiskohtien toteuttamiseen. Kokouksen
yhteyteen on järjestettävissä myös mukavaa oheisohjelmaa
– miltä kuulostaa illallinen pihapiirin tunnelmallisessa
Vihiluodon Kodassa?

AAMIAISKOKOUS (klo 7–10) Buffetaamiainen tarjoil-

PÄIVÄKOKOUS Aamukahvi, suolainen kahvileipä ja
hedelmiä. Kokouslounas: salaattibuffet, lämmin ruoka, talon
leipää ja levitettä, jälkiruoka ja kahvi/tee. Iltapäiväkahvi, pieni
makea leivonnainen, suklaakonvehti ja smoothie/hedelmiä.
Kokousvesi. Sisältää kokoustilan 6–8 tunniksi, yllä mainitut
tarjoilut ja kokousvälineet. Minimiveloitus 10 hlö.

laan hotellin ravintolasalissa. Sisältää kokoustilan
max. 2 tunniksi, kokousvälineistön ja buffetaamiaisen.
KAHVIKOKOUS Kahvi ja suolainen tai makea kahvilei-

pä, hedelmiä. Sisältää kokoustilan 3–4 tunniksi, kokousvälineistön ja yllä mainitut tarjoilut. Minimiveloitus 10 hlö.

16,00 €
/hlö

18,00 €
/hlö

KOKOUSBRUNSSI ESPANJALAISIT TAIN

Kahvi ja suolapala, brunssi tapas-buffetista; vihersalaattia,
marinoituja jättikatkarapuja ja oliiveja, chiliherkkusieniä,
täytettyjä tomaatteja, pekoni-paprikapiirakkaa, perunatortillaa,
Pecorino-juustoa, ilmakuivattua kinkkua, Chorizo-makkaraa ja
kana-chilindrónia. Jälkiruoaksi suklaakakkua appelsiinikastikkeen ja vaniljajäätelön kera. Sisältää kokoustilan max. 3 tunniksi,
yllä mainitut tarjoilut sekä kokousvälineet. Minimiveloitus 25 hlö.

37,00 €
/hlö

PUOLIPÄIVÄKOKOUS Aamukahvi ja suolainen

kahvileipä sekä hedelmiä. Kokouslounas: salaattibuffet,
lämminruoka, jälkiruoka ja kahvi. Kokousvesi. Sisältää kokoustilan 4–5 tunniksi, yllä mainitut tarjoilut ja kokousvälineet.
Minimiveloitus 10 hlö.

Tilavarustelu
		
		

34,00 €
/hlö

Videotykki, fläppitaulu, valkokangas, videot ja kiinnityspintalistat seinillä. Kaikissa kokoustiloissa on langaton internetyhteys. Muut tarvittavat erityisvälineet sopimuksen mukaan.

43,00 €
/hlö

VIRTAA PÄIVÄÄN -PAKETTI suosii keveitä ja terveellisiä tarjoiluvaihtoehtoja ja on suunniteltu antamaan virkeyttä
45,00 €
kokouspäivään. Aamukahvi ja monipuolinen teevalikoima,
/hlö
talon nektari, suolainen kahvileipä ja hedelmä. Lounaaksi
runsas lounassalaatti buffetista. Iltapäiväkahvit/-tee, marja- tai
hedelmäsmoothie sekä pieni makea kahvileipä. Sisältää kokoustilan max. 8 tunniksi, yllämainitut tarjoilut ja kokousvälineet.
Minimiveloitus 10 hlö.
ILTAKOKOUS (alk. klo 17–) Kahvi ja kahvileipä.
Päivällinen/illallinen buffetista ravintolasalissa: salaattibuffet,
lämminruoka, jälkiruoka ja kahvi. Sisältää kokoustilan 1–3
tunniksi, yllä mainitut tarjoilut ja kokousvälineet.

30,00 €
/hlö

Lounaat on mahdollisuus vaihtaa liikemieslounaaksi +10 €/hlö. Hinnat sis. alv.

Tilaussauna
		
Majoitus

120 €/1,5 h ja lisätunnit 50 €/alkava tunti. Sisältää pyyhkeet,
pefletit, shampoot ja lisätilana Ruuma-kabinetin.
Majoitus kokouksen aikana 1 hh 89 €/vrk ja 2 hh 97 €/vrk.
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