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ko kou s pa lv e lu t

Finlandia Hotel Airport Oulu sijaitsee merellisis-
sä maisemissa, kuitenkin lähellä lentokenttää. 
Hotelli soveltuu liikematkailijalle mainiosti, ja 
tarjoaa samalla viihtyisät ja rauhalliset puitteet 
kokouksille, koulutustilaisuuksille sekä kokouk-
sen oheisohjelmaan.  

Kokouspaikkana hotelli on monipuolinen;  
3 erilaista ryhmätyö- ja kokoustilaa yhteensä 
noin 100 vieraalle sekä kaksi saunaosastoa. 
Monipuoliset kokoustilat ovat muunneltavissa 
yksilöllisten tarpeiden ja kulloisenkin teeman 
mukaisiksi, ja hotellin joustavat palvelut taipu-
vat pientenkin yksityiskohtien toteuttamiseen. 
Kokouksen yhteyteen on järjestettävissä muka-
vaa oheisohjelmaa – miltä kuulostaa Kotaillalli-
nen pihapiirin tunnelmallisessa Kodassa?

K o K o u s t i l at
Kansi  max. 60 hengelle 
Silta  max. 25 hengelle 
Ruuma  max. 20 hengelle 

aaMiaisPalaVERi 
RaViNtolasalissa 
(klo 7–10, kesto max 2 tuntia)

Aamiainen ravintolasalissa.

14 €/hlö

18 €/hlö

27 €/hlö

35 €/hlö

25 €/hlö

K o K o u s Pa K E t i t  (Minimiveloitus 10 hlö) 

K aHViKoKous  Kahvi ja suolainen tai makea kahvileipä, hedelmiä. Tarjoillaan 
kokoustilan aulaan. Sisältää kokoustilan 3–4 tunniksi, kokousvälineistön ja yllä mai-
nitut tarjoilut.

PuoliPÄiVÄKoKous  Aamukahvi ja suolainen kahvileipä ja hedelmiä. Aa-
mukahvi tarjoillaan kokoustilan aulaan. Kokouslounas: salaattibuffet, lämminruoka, 
jälkiruoka ja kahvi. Kokousvesi. Sisältää kokoustilan 4–5 tunniksi, yllä mainitut tar-
joilut ja kokousvälineet.

PÄiVÄKoKous  Aamukahvi, suolainen kahvileipä ja hedelmiä. Aamukahvi tar-
joillaan kokoustilan aulaan. Kokouslounas: salaattibuffet, lämmin ruoka, talon leipää 
ja levitettä, jälkiruoka ja kahvi/tee. Iltapäiväkahvi, pieni makea ja hedelmiä. Iltapäi-
väkahvi tarjoillaan ravintolasalissa. Kokousvesi. Sisältää kokoustilan 6–8 tunniksi, yllä 
mainitut tarjoilut ja kokousvälineet.

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.

tilaVaRustus Videotykki, fläppitaulu, valkokangas, videot ja kiinnityspin-
talistat seinillä. Kaikissa kokoustiloissa on langaton internetyhteys. Muut tarvittavat 
erityisvälineet sopimuksen mukaan.

 

o H E i s Pa lV E l u t
tilaussauNa  120 €/1,5 h ja lisätunnit 50 €/alkava tunti 
Hintaan sisältyy: pyyhkeet, pefletit, shampoot ja lisätilana Ruuma-kabinetti 

Ma joitus KoKouKsEN aiK aNa 1 hh 82 €/vrk ja 2 hh 93 €/vrk

Pakettien kokouslounas on mahdollista vaihtaa liikemieslounaaksi +10 €/hlö.

KoKous 
PiENEMMÄllE 
PoRuK allE? 

Kauttamme onnistuvat 
kokoukset myös pienemmälle 

henkilömäärälle. 
Kysy lisää!


