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Etsitkö erityistä paikkaa? 
Jylhä Olavinlinna on tunnettu Oopperajuhlistaan, mutta tiesitkö, 
että vaikka koko linnan voi vuokrata myös yksityistilaisuuksia var-
ten. Hotelli Punkaharjun kaunis miljöö rauhoittaa ja tuo kansallis-
maiseman lähelle, unohtamatta itse metsän antimia ja lähiruokaa, 
joista hotellin ravintola loihtii herkullisia annoksia.
Spahotel Casinolla on mahdollista rentoutua allasosastolla tai 
antautua hemmoteltavaksi erilaisten hoitojen muodossa. Elämys 
itsessään on järjestää kokous Saimaan aalloilla risteilemällä. Nautit 
upeasta järviluonnosta ja herkullisesta ruuasta kokouksen lomassa. 
Hyvällä tuurilla voit bongata vaikkapa norpan.

Mitä virallisen osuuden jälkeen? 
Aktiviteetteja löytyy vuodenajasta riippumatta. Seudun upeasta 
luonnosta voi nauttia muun muassa patikoiden tai lumikenkäillen, 
pyöräillen tai hiihtäen, meloen tai luistellen. Tarjolla on ohjattuja 
retkiä sekä välinevuokrausta. Työhyvinvointipäiviin sopii monipuo-
liset liikuntapalvelut tai vaikkapa golf. Kahvihuoneessa syntyneet 
jännitteet puretaan laser- tai värikuulasodassa tiimityöskentelynä, 
ja yhteistyökykyjä vahvistetaan vaikkapa pakopelissä.  

Saavu helposti, majoitu monipuolisesti
Savonlinnaan voit saapua junalla, linja-autolla tai lentäen. Majoi-
tuspaikan voit valita seudun parhaiden puolien mukaan: valitsetpa 
sitten Savonlinnan saaret ja Saimaan, Enonkosken kuohuvan kos-
ken tai Punkaharjun upeat harjumaisemat, et voi mennä vikaan.
Upea Järvi-Suomi ja Savonlinna on kauneudessaan ja historialli-
suudessaan paikka, joka luo mahdollisuudet eeppisille kokemuk-
sille. Savonlinnassa järjestetyt tapahtumat ja kokoukset jäävät 
vieraiden mieleen.

Tervetuloa  
Savonlinnaan

Saimaan ympäröimä Savonlinna on muutakin kuin 
kaunis maisema. Oletpa järjestämässä kokousta tai 
tapahtumaa, juhlia tai työhyvinvointipäivää, tältä seu-
dulta löydät runsaasti monipuolisia vaihtoehtoja, jotka 
mahdollistavat mieleenpainuvien tilaisuuksien järjestä-
misen. Tämän esitteen sivuilta löydät seudun parhaat 
paikat ja toimijat. Tervetuloa tutustumaan!

Järjestetään yhdessä unohtumaton tapahtuma!



Seudun  
parhaat  
paikat



Original Sokos Hotel  
Seurahuone Savonlinna Kokoustilojen määrä (kpl) 5

Suurin tila (hlöä) 130

Pienin kokoustila (hlöä) 12

Kokouskapasiteetti kaikki kokoustilat yhteensä (hlöä) 232

Suurin kokoustila Luokka-muodossa (hlöä) 35

Suurin kokoustila U-pöytä muodossa (hlöä) 20

Suurin kokoustila Diplomaatti- muodossa (hlöä) 24

Suurin kokoustila Teatteri -muodossa (hlöä) 60

Suurin kokoustila Cocktail-muodossa (hlöä) 140

Hotelli/majoitushuoneita (kpl) 85

Majoitushuoneiden yhteiskapasiteetti(hlöä) 155

Ravintolatilojen kapasiteetti (hlöä) 470

Puolipäiväkokous (aamu- tai iltapäiväkahvi ja lounas)
Päiväkokous (aamukahvi, lounas, iltapäiväkahvi)
Majoittuviin kokouksiin annamme erikseen tarjouksen

alk. 32,95 €

alk. 42,45 €

Seuris – se viihtyisin hotelli Savonlinnassa, aivan kaupungin kes-
kustassa! Original Sokos Hotel Seurahuone Savonlinna toivottaa 
sinut lämpimästi tervetulleeksi. Hotellin kiitelty palvelu, Savon-
linnan nähtävyydet  ja savolainen lupsakkuus viihdyttävät sinua 
varmasti.

Hotellimme sijaitsee Saimaan rannalla Kauppatorin vieressä. 
Lähes jokaisesta huoneestamme avautuu huikea järvimaisema. 
Ho tel lis sa on mo der nit tilat pien ten ja isom pien kin juh lien ja ko-
kous ten jär jes tä mi seen. Va lit se tar koi tuk sii si par hai ten so vel tu va 
tila mo ni puo li ses ta va li koi mas tam me. Kaupungin parhaat pizzat ja 
muut herkut  tarjoillaan  hotellin ravintola Perlina di Castellossa.

◆  Aula Wine & Dine Bar - Olohuone 
max. 30 henkilöä
◆  Kokoustila Pihlaja  
max. 12 henkilöä
◆  Othello-kabinetti  
max. 30 henkilöä
◆  Perlina di Castellon viinikellari  
max. 20 henkilöä
◆  Kokous- ja tapahtumatila Luoto  
max. 130 henkilöä

◆  Perlina di Castello
Italialaista ruokaa pääosin  
suomalaisista ja paikallisista  
raaka-aineista. 

◆  Muikkuterassi
Tuoreita muikkuja kesäisten  
juomien kera Itä-Suomen  
hulppeimmalla kesäterassilla,  
upealla Saimaa näkymällä.

Green Key sertifioitu
Esteetön
Tilaussauna
Aktiviteetteja yhteistyökumppaneidemme kautta

KOKOUSTILAT RAVINTOLAT

Kauppatori 4-6, 57130 Savonlinna  |  010 764 2000  |  sales.suur-savo@sok.fi  |  www.sokoshotels.fi/savonlinna/sokos-hotel-seurahuone-savonlinna



Kruunupuisto
Kruunupuiston kuntoutuskeskus ja hotelli sijaitsee Punkaharjun 
kansallismaisemassa ja on oiva paikka kokouksille. Tarjoamme 
myös ravintolapalveluita, lomia ja tekemistä vapaa-aikaan. 

Kokoustilamme soveltuvat 10-80 henkilölle ja saat käyttöösi 
ajanmukaiset kokousvälineet. Tilat ovat muokattavissa tilaisuuden 
luonteen mukaan ja tiloissamme on huomioitu esteettömyys. 

Voit täydentää kokouksesi majoituksella, ohjatulla liikunnalla tai 
saunaillalla tunnelmallisessa Inkeritalon saunassa. Kruunupuistol-
le on myönnetty Sustainable Travel Finland -merkki. 

◆ Suomi, Maaherra, Ilmatar, Aino 
     min. 1, max. 10 hlöä
◆ Kenraali min. 10,  max. 20 hlöä
◆ Urhola min. 10, max. 23 hlöä
◆ Presidentti min. 10,  max. 80 hlöä
◆ Juhlasali min. 10, max. 50 hlöä
◆ Marian Sali min. 10, max. 20 hlöä
◆ Pekan pirtti min. 10, max. 16
◆ Juhon tupa min. 10, max. 12

Esteetön
Tilausrantasauna
Liikunta- ja  
hemmotteluhoidot

Ohjatut työhyvinvointipäivät
Opastetut retket 
Vuokrataan liikuntavälineitä

KOKOUSTILAT

Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju  |  044 763 9130   |   myyntipalvelu@kruunupuisto.fi  |   www.kruunupuisto.fi

Kokoustilojen määrä (kpl) 11

Suurin tila (hlöä) 80

Pienin kokoustila (hlöä) 8

Kokouskapasiteetti kaikki kokoustilat yhteensä (hlöä) 260

Suurin kokoustila Luokka-muodossa (hlöä) 30

Suurin kokoustila U-pöytä muodossa (hlöä) 30

Suurin kokoustila Diplomaatti- muodossa (hlöä) 20

Suurin kokoustila Teatteri -muodossa (hlöä) 80

Suurin kokoustila Cocktail-muodossa (hlöä) 0

Hotelli/majoitushuoneita (kpl) 128

Majoitushuoneiden yhteiskapasiteetti(hlöä) 240

Ravintolatilojen kapasiteetti (hlöä) 120

Puolipäiväkokous (tila aamu- tai iltapäiväksi, runsas 
kokoustarjoulu (hinta 10 - 60 hengen ryhmälle /hlö)
Päiväkokous (tila päiväksi, aamu- ja iltapäiväkahvit, keitto-
lounas (hinta 10 - 60 hengen ryhmälle / hlö)  
Kokousvuorokausi (majoitus 2 hh, kokoustila 2 päivä- 
ksi, aamiainen, 2 x päiväkahvit, 2 x lounas (hinta /hlö)

alk. 25€

alk. 34€

alk. 
106,50€

RAVINTOLAT
◆  Ravintola Kruunupuisto 
Tarjoamme kotiruokaa noutopöydästä  
ja a la carte -listalta vuoden jokaisena  
päivänä. Ravintosaliimme mahtuu 120 
henkeä. 

◆  Historiaa henkivä Inkeritalo 
Inkeritalo toimii kokoustilana ja tilaus- 
ravintolana ympäri vuoden. Kokoustiloja 
 on kaikkiaan neljä, ja niistä kuhunkin  
mahtuu 12-25 henkilöä. 



Kokoustilojen määrä (kpl) 5

Suurin tila (hlöä) 80

Pienin kokoustila (hlöä) 10

Kokouskapasiteetti kaikki kokoustilat yhteensä (hlöä) 156

Suurin kokoustila Luokka-muodossa (hlöä) 40

Suurin kokoustila U-pöytä muodossa (hlöä) 36

Suurin kokoustila Diplomaatti- muodossa (hlöä) 26

Suurin kokoustila Teatteri -muodossa (hlöä) 100

Suurin kokoustila Cocktail-muodossa (hlöä) 80

Hotelli/majoitushuoneita (kpl) 20

Majoitushuoneiden yhteiskapasiteetti(hlöä) 38

Ravintolatilojen kapasiteetti (hlöä) 120

Aamiaiskokous (kokoustila 1-3 tunniksi klo. 8.00-13.00 
välillä, sisältää aamiaistarjoilun) 
Puolipäiväkokous (kokoustila 4 tunniksi klo. 9.00-15.00 
välillä, kahvitarjoilu, lounas Ravintola Punkaharjussa)
Iltakokous (kokoustila 6 tunniksi klo. 17.00-22.00 välillä, 
kolmen ruokalajin illallinen Ravintola Punkaharjussa)
Yhden yön kokouspaketti (6-30 hlö, kokoustila 8 tunniksi 
klo. 8.00-17.00 välillä, lounas Hotelli Punkaharjussa, kaksi 
kahvitarjoilua, rantasauna, majoitus, aamiainen)

alk. 39€/hlö 

alk. 45€/hlö

alk. 65€/hlö

alk. 199€/hlö

Hotelli Punkaharju
Matkailua ja majoitusta kansallismaisemassa vuodesta 1845.  
Hotelli Punkaharju tarjoaa kokouksellenne rauhaa, yksityisyyttä 
ja hiljaisuutta. Viisi erilaista kokoustilaamme palvelevat pienistä 
ryhmistä aina 80 henkilön tilaisuuksiin saakka. Kokouspaketti-
valikoimassamme on vaihtoehtoja aamiaiskokouksesta kahden 
yön kokouspakettiin saakka. 

20 yksilöllisesti sisustettua hotellihuonettamme majoittavat 
kokoustajat ympärivuotisesti ja useita tunnustuspalkintoja saanut 
ravintolamme tarjoaa herkullisia ja ainutlaatuisia makuelämyksiä. 
Tarjoamme kokousten yhteyteen erilaisia ohjelmapalveluita ja hu-
misevat harjut ja kirkkaat vedet ja vuokravälineistömme tarjoavat 
mahdollisuuden luontoaktiviteetteihin.

◆  Harjusali   
     max. 80 henkilöä
◆  Laavusali  
    max. 40 henkilöä
◆ Kämäräinen  
    max. 16 henkilöä
◆ Keinutuoliterassi  
    max. 10 henkilöä
◆ Saunatupa 
    max. 10 henkilöä

Ympäri vuoden vieraiden käytettävissä
on rantasauna ulkoporealtaineen 
Saimaan rannassa. Kokouksen oheen 
voi tilata erilaisia ohjelmapalveluita, 
esimerkiksi hotellin esittelykierroksen, 
viini- tai oluttastingin, Saimin korkkari-
koulun, Wine in the Woodsin tai sieni-
retken. Myös erilaisia vuokravälineitä 
on tarjolla omatoimiseen liikkumiseen, 
esimerkiksi kävelysauvoja, kanootteja, 
soutuveneitä, lumikenkiä ja 
maastopyöriä.

KOKOUSTILAT AKTIVITEETIT

Punkaharjun Harjutie 596, 58450 Punkaharju  | 015 511 311 |  welcome@hotellipunkaharju.fi |  www.hotellipunkaharju.fi

Tilausrantasauna
Ravintola Punkaharju
Ohjelmapalvelut
Liikuntavälineiden vuokraus



Hotelli Wanha pappila
Wanha Pappila sijaitsee 6 km Savonlinnan keskustasta. Meillä jär-
jestät onnistuneen kokouksen, johon voimme sisällyttää majoituk-
set Hotelli Wanhassa Pappilassa tai hostel Tupalassa, saunaillan 
Vilpunrannan saunalla savusaunoineen ja tietysti maukkaat 
tarjoilut koko vierailun ajaksi. Tarjolla useita kokoustiloja, joista 
voimme valita asiakkaan tarpeisiin sopivan. Kokoustarjoilut 
valmistamme laadukkaista raaka-aineista asiakkaan toiveet 
huomioiden.

◆  Luokka 1 (42 henkilöä)

◆ Luokka 2 (24 henkilöä)

◆ Alaneuvottelutila (12 henkilöä)

◆ Vilpunranta (40 henkilöä)

◆ Agricola-sali (8 henkilöä)

Esteetön
Tilaussauna ja -palju
Activity Makerin ohjelmapalvelut

KOKOUSTILAT

Opistokatu 1, 57600 Savonlinna  |  050 336 7137  |  majoitus@sko.fi  |  www.sko.fi

Kokoustilojen määrä (kpl) 5

Suurin tila (hlöä) 42

Pienin kokoustila ( hlöä) 8

Kokouskapasiteetti kaikki kokoustilat yhteensä (hlöä) 100

Suurin kokoustila Luokka-muodossa (hlöä) 42

Suurin kokoustila U-pöytä muodossa (hlöä) 24

Suurin kokoustila Diplomaatti- muodossa (hlöä) 28

Suurin kokoustila Teatteri -muodossa (hlöä) 42

Suurin kokoustila Cocktail-muodossa (hlöä) 60

Hotelli/majoitushuoneita (kpl) 22

Majoitushuoneiden yhteiskapasiteetti (hlöä) 48

Ravintolatilojen kapasiteetti (hlöä) 60

Puolipäiväkokous (min. veloitus 10 hlöä, kokoustila 
opiston tiloissa, aamukahvit, lounas)

Päiväkokous Vilpunrannassa (min. veloitus 10 hlöä, 
kokoustila Vilpunrannassa, aamukahvit, lounas, päivä- 
kahvit makealla kahvileivällä, päivällinen)

Vilpunrannan takkatupa (3h tilavuokraus)

Vilpunrannan takkatupa  
(4h tilvuokraus, sähkösauna, savusauna, palju)

alk. 19€/hlö

alk. 55€/hlö

alk. 120€ 
alk. 490€



Tanhuvaara Sport Resort
Tanhuvaara Sport Resort tarjoaa palvelut aktiivilomailijoille ja 
vapaa-ajan liikkujille ja Tanhuvaaran Urheiluopisto laadukkaat 
puitteet urheilijoille sekä liikunta-alan opiskelijoille Savonlinnassa 
Itä-Suomen kauniissa järvimaisemassa. 
Täällä liikut lempilajisi parissa, kokeilet uutta tai vain nautit 
lomastasi järviluonnon rauhassa vain 15 min ajomatkan päästä 
Savonlinnan keskustasta. Käytössäsi ovat myös urheiluopiston 
palvelut ja ammattitaitoinen ohjaus. Majoitu mukavasti hotelli-
huoneessa, hostellissa, huvilassa tai täyden palvelun camping-
alueella. Täydennä visiittisi nauttimalla herkuista ravintolassamme 
ja kahvilassamme. Aktiivilomistamme löytyy varmasti jokaiselle 
sopiva vaihtoehto.

◆ Auditorio max. 90 henkilöä
◆ Espilä-kabinetti max. 40 henkilöä
◆ Torkkelin luentosali  
    max. 40 henkilöä
◆ Neuvottelutila Martti 
    max. 20 henkilöä
◆ Neuvottelutila Olli max. 20 henkilöä
◆ Luokkahuone Leo max. 25 henkilöä
◆ Rantasaunan takkatupa
    max. 40 henkilöä
◆ Takkatupa Tuulikki max. 40 henkilöä

Osittain esteetön
Sport Spa
Tilausrantasauna
Ohjattua liikuntaa

KOKOUSTILAT

Moinsalmentie 1042, 57230 Savonlinna  |  044 7150400   |  myynti@tanhuvaara.fi |   www.tanhuvaara.fi

Kokoustilojen määrä (kpl) 8

Suurin tila (hlöä) 90

Pienin kokoustila (hlöä) 20

Kokouskapasiteetti kaikki kokoustilat yhteensä (hlöä) 315

Suurin kokoustila Luokka-muodossa (hlöä) 40

Suurin kokoustila U-pöytä muodossa (hlöä) 20

Suurin kokoustila Diplomaatti- muodossa (hlöä) 40

Suurin kokoustila Teatteri -muodossa (hlöä) 90

Suurin kokoustila Cocktail-muodossa (hlöä) 40

Hotelli/majoitushuoneita (kpl) 110

Majoitushuoneiden yhteiskapasiteetti (hlöä) 228

Ravintolatilojen kapasiteetti (hlöä) 280

Päiväkokous (kokoustila, aamu- ja iltapäiväkahvit, lou-
nas, ohjattua liikuntaa, kylpyläkäynti)  
Kokousvuorokausi (majoitus, kokoustila 2 päiväksi, 
aamiainen, 3 x päiväkahvit, 2 x lounas noutopöydästä, 
illallinen, ohjattua liikuntaa, kylpyläkäynti, rantasauna)

alk. 39€/hlö

alk. 95€/hlö

RAVINTOLAT
◆  Restaurant Espilä 
Ravintolassa on 150 asiakaspaikkaa. 
Yksityistilaisuuksissa mahdollisuus 
tarjoilla A-oikeuksin.
◆  Bar Espilä 
Rentoa iltatunnelmaa tanssin, karaoken, 
tai vaikkapa kisastudion merkeissä.  
60 asiakaspaikkaa ja A-oikeudet. 
◆  Cafe Espilä 
Tarjolla suolaista pientä syötävää, ma-
keita leivonnaisia, karkkia ja virvokkeita. 
Kahvilan yhteydessä on myös minimarket.



Spahotel Casino
Hyviä päätöksiä upeassa ympäristössä, Saimaan rannalla 
Onnistunut kokous vaatii hyvät tilat, toimivan esitystekniikan, 
maistuvan tarjoilun, innostavan oheisohjelman ja mukavan 
majoituksen. Meiltä saat kaiken tämän – ja kaupan päälle upean 
luontoelämyksen Saimaan rannalla. 
 
Meiltä löytyy kokoustiloja ja –palveluja perinteiseen makuun, 
lisäksi järjestämme toiminnallisia kokouksia esim. kävelykokouksia 
kauniiseen Sulosaareen tai kylpyläkokouksia omassa yksityisessä 
saunakabinetissa. Upea järviluonto tarjoaa mahtavat puitteet 
happihypylle ohjatusti tai omatoimisesti metsäjoogan, sauva-
kävelyn tai vaikkapa geokätköilyn merkeissä. Lisäksi voit kätevästi 
yhdistää kokoukseen rentouttavan kylpylähetken.

◆ Wanha Kasino max. 150 hlöä
  (teatterimuoto)
◆ Salonki max. 70 hlöä
  (teatterimuoto)
◆ Aurinkokabinetti max. 40 hlöä
  (teatterimuoto)
◆ Takkahuone max. 19 hlöä
 (diplomaatti)
◆ Olavi max. 5 hlöä (diplomaatti)

Green Key sertifioitu
Osittain esteetön
Kylpylä

Ohjatut työhyvinvointipäivät 
Liikunta- ja hyvinvointipalvelut

KOKOUSTILAT

Kylpylaitoksentie 7, 57130 Savonlinna  |  0293 200 200   |   sales@primehotels.fi  |   www.spahotelcasino.fi

Kokoustilojen määrä (kpl) 5

Suurin tila (hlöä) 150

Pienin kokoustila (hlöä) 8

Kokouskapasiteetti kaikki kokoustilat yhteensä (hlöä) 287

Suurin kokoustila Luokka-muodossa (hlöä) 100

Suurin kokoustila U-pöytä muodossa (hlöä) 32

Suurin kokoustila Diplomaatti- muodossa (hlöä) 48

Suurin kokoustila Teatteri -muodossa (hlöä) 150

Suurin kokoustila Cocktail-muodossa (hlöä) 0

Hotelli/majoitushuoneita (kpl) 81

Majoitushuoneiden yhteiskapasiteetti (hlöä) 223

Ravintolatilojen kapasiteetti (hlöä) 553

Puolipäiväkokous (kokoustila, pysäköinti, kokouskahvit 
suolaisella tai makealla kahvileivällä, kokouslounas)
Päiväkokous (kokoustila, pysäköinti, aamu- ja iltapäivä-
kahvit kahvileivän kera, kokouslounas) 
Virkistyspäivä, min. 10 hlö (45 min liikunnanohjaus-
tai asiantuntijaluento, lounas, kylpylä)

alk. 30€/hlö

alk. 39€

alk. 35€/hlö

RAVINTOLAT
◆  Ravintola est. 1969 
Hotellin yhteydessä sijaitseva
ravintola tarjoaa perinteitä 
kunnioittaen maukkaita annoksia 
 ja laadukkaista raaka-aineista.

◆ Ravintola Wanha Kasino

Wanhan Kasinon hurmaava miljöö  
sekä uudistettu à la carte -listamme 
tarjoilee klassikkoannoksia ja  
ripauksen luksusta tunnelmallisiin 
herkutteluhetkiin.



Korpi Bistro & Guesthouse
Kokoustilojen määrä (kpl) 9

Suurin tila (hlöä) 120

Pienin kokoustila (hlöä) 4

Kokouskapasiteetti kaikki kokoustilat yhteensä (hlöä) 268

Suurin kokoustila Luokka-muodossa (hlöä) 80

Suurin kokoustila U-pöytä muodossa (hlöä) 30

Suurin kokoustila Diplomaatti- muodossa (hlöä) 60

Suurin kokoustila Teatteri -muodossa (hlöä) 150

Suurin kokoustila Cocktail-muodossa (hlöä) 200

Hotelli/majoitushuoneita (kpl) 28

Majoitushuoneiden yhteiskapasiteetti (hlöä) 70

Ravintolatilojen kapasiteetti (hlöä) 150

Kahvikokous (kokoustila 3-4 tunniksi, kahvi/tee-buffet)
Päiväkokous (kokoustila, kahvi/tee-buffet aamu- ja 
iltapäivällä, lounas)
Kahden päivän kokous (kokoustila, kahvi/tee-buffet, aa-
miainen, 2xlounas, 2xiltapäiväkahvi/tee-buffet, majoitus 
kahden hengen huoneessa, lisämaksusta yhden hengen 
huone ja illallinen noutopöydästä)

alk. 15€/hlö 
alk. 35€/hlö

alk. 99€/hlö

Meiltä löydät erilaisia vaihtoehtoja, aina pienestä ja 
tunnelmallisesta Maitolaiturilla sijaitsevasta Tonkka-kabinetista 
isompaan, Guesthousen yhteydessä olevaan Kolovesi-
kabinettiin, josta löytyy myös oma keittiö. Korpi Bistron tiloista  
löytyvät Pokeri- ja Snooker-kabinetit sekä tietenkin 
tunnelmallinen ravintolasali, josta avautuu näkymät kohisevaan 
Enonkoskeen. Viimeisimpänä joukkoon on liittynyt Enonkoski-
kabinetti, josta löytyy myös oma keittiö sekä vessa ja se sopii 15 
hengen tilaisuuksille. Enemmän tilaa tarvittaessa, Maitolaiturin 
saliin mahtuu 170 henkilöä, joka mahdollistaa isompien 
tilaisuuksien järjestämisen. Kävelykokouksia varten kosken 
varren kävelyreitti on ihanteellinen.

◆ Maitolaituri (min. 40, max. 150 hlöä)
◆ Tonkka (min. 4, max. 18 hlöä)
◆ Bistro (min. 30, max. 60 hlöä)
◆ Pokeri (min. 4, max. 15 hlöä)
◆ Snooker (min. 2, max. 15 hlöä)
◆ Enonkoski (min. 4, max 15 hlöä)
◆ Kolovesi (min. 4, max. 22 hlöä)
◆ Bistron huone 2 (min. 2, max. 4 hlöä)
◆ Bistron huone 8 (4 hlöä)

◆  Korpi Bistro
Tunnelmallinen ravintola tarjoaa  
monipuolisen a la carte -listan, myöskin 
monipuoliset noutopöydät katetaan  
paikallisia raaka-aineita käyttäen.  
Tarjolla Karvilan Panimon oluet. 

◆  Maitolaituri
Lounaspöytään leivotaan leivätkin 
paikan päällä. Taitavat kädet valmistavat 
kaikki tarjolla olevat herkut.

Esteetön
Tilaussauna ja -palju
Työhyvinvointipäivät

KOKOUSTILAT RAVINTOLAT

Urheilukentäntie 1, 58175 Enonkoski  |  029 309 3990  |  info@korvenkutsu.fi  |  www. korvenkutsu.fi



Ravintola Konewerstas

Asiakaspaikkoja (hlöä) 240

Kokoustila (hlöä) 20

Kabinetti, iso sali (hlöä) 200

Avoinna maanantaista perjantaihin
klo. 6.00-16.00 ja lauantaisin klo. 8.00-16.00
Muuten avoinna tilauksesta.

Laadukas lounaspaikka ja kahvila Savonlinnan itäpuolella. 
Meillä järjestät isot ja pienemmätkin kokoukset loistavien 
tarjoilujen kera!

Loikansaarentie 239, 58810 Kallislahti    |   050 436 4202   |    mikko.nurmela@vpoy.fi   |   www.vpoy.fi

Karjalantie 4, 57200 SAVONLINNA  |  044 722 7884  |  konewerstas@waahto.fi  |   www.konewerstas.fi

Villa Karhunpesä
Villa Karhunpesä tarjoaa unohtumattoman elämyksen Saimaan 
rannalla. Huvilassa voi kokoustaa ja sinne mahtuu majoittumaan 12 
henkeä. Luksustason varustelu, johon sisältyy muun muassa sauna, 
sisöporeallas, palju ja hyvin varusteltu keittiö, täyttää vaativammatkin 
tarpeet. Tarjolla on myös aktiviteetteja, kuten melontaa, kalastusta, 
maastopyöräilyä ja SUP-lautailua. Kesällä ulkotilat mahdollistavat
isotkin tapahtumat ja juhlat. Karhunpesään on vain 15 minuutin 
ajomatka Savonlinnan keskustasta. 

Kokoustilojen määrä (kpl) 2

Suurin tila (hlöä) 500

Pienin kokoustila (hlöä) 20

Kokouskapasiteetti kaikki kokoustilat yhteensä (hlöä) 520

Majoitushuoneiden yhteiskapasiteetti (hlöä) 12



Olavinlinna
Olavinlinnassa on mahdollista järjestää erittäin edustuksellisia 
sekä elämyksellisiä kokouksia. Linnaan voi saapua Höyrylaivalla 
ja yhdistää siihen risteily Saimaalla. Kuninkaansalissa voi päivän 
päätteeksi järjestää teemaillallisen, joka juhlavuudessaan on 
ikimuistoinen. 
 
Kongressisalin akustiikka on loistava ja tunnelma intiimi. Kokous-
päivän tarjoilut voidaan järjestää viereisessä idyllisessä
Linnantuvassa.
 
Olavinlinnan kokoustuote on erittäin hyvä hinta-laatusuhteeltaan. 
Ja paikkana yksi Suomen kauneimmista rakennuksista. Erittäin 
hyvä yhdistelmä, joka kannattaa tulla kokeilemaan pidemmänkin 
matkan takaa.

 ◆ Kuninkaansali max. 2 x 50 henkilöä  
(kaksi vierekkäistä diplomaattipöytää)
◆ Kongressisali max. 80 henkilöä  
(teatterimuoto)
◆  Kellotornin alakerta  
max. 12 henkilöä (diplomaatti)
◆  Linnantupa  
50 henkilöä (ryhmätyötila) tai  
40 henkilöä (diplomaatti)
◆  Paksu Bastion 150  
(vain cocktail-tilaisuuksiin)

Green Key sertifioitu
Ravintolapalvelut

KOKOUSTILAT

Olavinlinna, 57130 Savonlinna  | 010 764 2000  | sales.suur-savo@sok.fi  |  www.raflaamo.fi/fi/savonlinna/olavinlinna-ravintolat/juhlat-ja-kokoukset

Kokoustilojen määrä (kpl) 4

Suurin tila (hlöä) 100

Pienin kokoustila (hlöä) 12

Kokouskapasiteetti kaikki kokoustilat yhteensä (hlöä) 230

Suurin kokoustila Luokka-muodossa (hlöä) 0

Suurin kokoustila U-pöytä muodossa (hlöä) 100

Suurin kokoustila Diplomaatti- muodossa (hlöä) 40

Suurin kokoustila Teatteri -muodossa (hlöä) 80

Suurin kokoustila Cocktail-muodossa (hlöä) 150

Ravintolatilojen kapasiteetti (hlöä) 200

Puolipäivökokous (kokoustila, kokousemäntä, aamu- tai 
iltapäiväkahvit, lounas)
Päiväkokous (kokoustila, kokousemäntä, aamu- ja ilta-
päiväkahvit, lounas)

Kokouspakettien minimiveloitusmäärä on 20 henkilöä.

Koko Olavinlinnan vuokraus  
(kesäsesongin ulkopuolella ilta-aikaan)

alk. 37€/hlö

alk. 42€/hlö

 

alk. 1670€

RAVINTOLAT
◆  LINNANTUPA
Linnatupa on palvellut nälkäisiä jo  
1500 -luvulta asti, joten  perinne on 
kohtuullisen pitkä. Linnantupa on  
idyllinen tila noin 60 vieraalle. 

◆ KUNINKAANSALI

Kuninkaansali on linnan päänähtävyys. 
Saliin mahtuu noin 80-100 vierasta.

◆ KELLOTORNIN ALAKERTA

Ihastutava tila 12 vieraalle.



Saimaan Taideluola Retretti Kokoustilojen määrä (kpl) 5

Suurin tila (hlöä) 1200

Pienin kokoustila (hlöä) 30

Kokouskapasiteetti kaikki kokoustilat yhteensä ( hlöä) 1400

Ravintolatilojen kapasiteetti (hlöä) 400

Retretin peruskorjaus ja saneeraustyön arvioidaan 
valmistuvan 2022-23 aikana. Tapahtuma- ja kokous-
tilat ovat käytettävissä tämän jälkeen. Tarkemmat 
tiedot arvioidusta aikataulusta ja tilojen 
käytettävyydestä: saimaantaideluola.fi 

Punkaharjun lumoava luolasto, Saimaan Taideluola Retretti, 
tarjoaa kokouksellesi uniikit ja eeppiset puitteet, laadukasta 
ravintolapalvelua unohtamatta. Tilat ja tekniikka soveltuvat 
monipuolisesti erilaisiin tilaisuuksiin: pienemmistä kokouksista 
seminaareihin, näyttäviin gaaloihin, lanseerauksiin ja suuriin 
asiakastilaisuuksiin. Ravintolan kapasiteetti kattaa jopa 350-
400 hlön tilaisuudet. Suurin yksittäinen tila on jopa 1200 henkeä 
vetävä Kalliosali, joka toimii myös konserttisalina. Retretti sijaitsee 
Tuunaansaaren matkailukeskittymässä, hyvien kulkuyhteyksien ja 
runsaan majoitustarjonnan äärellä. Retretin luolastossa on lisäksi 
erilliset digitaalisten elämysten ja näyttelyiden alueet.

◆ Kalliosali istumapaikkoja n. 800, 
osin seisoen max. 1200 henkilöä

◆ Ravintolasali max. 120 henkilöä

◆  Vesiputoussali max. 80 henkilöä

◆ Arabisali max. 150 henkilöä

◆  Kulttuurikahvila Mutteri
max. 50 henkilöä

Esteetön
Ravintolapalvelut
Luolaston näyttelyt
Kokoukset, tapahtumat, juhlat, gaalat

KOKOUSTILAT

Tuunaansaarentie 3, 58450 Punkaharju  |  044 735 9935  |  info@saimaantaideluolaretretti.fi  |  www. saimaantaideluola.fi



Ravintola Kaari, XAMK
Savonlinnan kampuksella on erikokoisia ja erilaisiin tilaisuuksiin 
muuntautuvia tiloja aina 10 hengen kokoustiloista 900 hengen 
asiakastilaisuuksiin. Kampuksella on maksuton, langaton 
internet-yhteys ja etäyhteysmahdollisuudet valmiina. 
Savonniemisali ja Sininen aula tarjoavat edustavat tilat suuriin 
tilaisuuksiin (max. 370 hlöä) omalla sisäänkäynnillä. Moderni, tilava 
ja valoisa auditorio Kaarisali sijaitsee Ravintola Kaaren yhteydessä. 
Auditoriossa on käytettävissä monipuolinen esitystekniikka. 
Ravintola Kaari tuottaa kokous- ja ravintolapalvelut kampuksella. 
Puhtaat kotimaiset raaka-aineet lisättynä luomu- ja lähituotteilla 
maistuvat kokous- ja juhlatilaisuuksien tarjoiluissa.

◆  Savonniemisali 
     max. 230 henkilöä

◆  Auditorio Kaarisali 
     max. 154 henkilöä

◆  Kokous- ja luokkatila 
     max. 50 henkilöä

◆  Luokkatiloja 
     max. 48 henkilöä

Green Key sertifioitu
Esteetön
Liikuntasali
Ilmainen pysäköinti

KOKOUSTILAT

Savonniemenkatu 6, 57100 Savonlinna  |  015 355 6303   |   myyntipalvelu@xamk.fi  |   www.xamkravintolat.fi

Kokoustilojen määrä (kpl) 18

Suurin tila (hlöä) 230

Pienin kokoustila (hlöä) 12

Kokouskapasiteetti kaikki kokoustilat yhteensä (hlöä) 900

Suurin kokoustila Luokka-muodossa (hlöä) 184

Suurin kokoustila U-pöytä muodossa (hlöä) 100

Suurin kokoustila Diplomaatti- muodossa (hlöä) 100

Suurin kokoustila Teatteri -muodossa (hlöä) 230

Suurin kokoustila Cocktail-muodossa (hlöä) 370

Ravintolatilojen kapasiteetti (hlöä) 620

Puolipäiväkokous (kokous- tai luokkatila, kokouskahvit-
suolaisella tai makealla kahvileivällä, kotiruokalounas)
Päiväkokous (kokous- tai luokkatila, aamu- ja iltapäivä-
kahvit kahvileivällä, kotiruokalounas)
Auditorio Kaarisali 
Tilavuokra arkisin klo. 8.00-16.00 
Tilavuokra iltaisin ja viikonloppuisin
Savonniemisali 
Tilavuokra arkisin klo. 8.00-16.00 
Tilavuokra iltaisin ja viikonloppuisin

alk. 27€/hlö 

 alk. 34€/hlö

alk. 100€/h
 alk. 120€/h

alk. 500€/h
alk. 650€/h

RAVINTOLA
Ravintola Kaari sijaitsee kampuksen 
keskellä ja tarjoaa viihtyisän ja 
valoisan ravintolaympäristön lounas-, 
kahvitus- ja juhlatilaisuuksien järjestä-
miseen läpi vuoden. Ravintolasalissa 
on käytettävissä piano sekä av-tek-
niikkaa luentotilaisuuksiin, pieniin 
konsertteihin ja juhliin. Ravintolan 
yhteydessä on terassi. Savonlinnan 
kampuksella on anniskeluoikeudet 
620 henkilölle Savonniemisalissa, 
Sinisessä aulassa ja Ravintola 
Kaaressa.



Riihisaari
Riihisaari on trendikäs kohtaamispaikka vanhassa 
viljamakasiinissa Savonlinnan paraatipaikalla, Olavinlinnan 
naapurissa. Riihisaaren näyttelyt, tapahtumat ja kaunis 
sijainti tekevät siitä myös mielenkiintoisen kohteen kokouksille 
ja muille tilaisuuksille. 
 
Kokoustila Kavassi tarjoaa tyylikkään ja nykyaikaisen kokoustilan 
30 hengelle. Tilan ikkunanäkymä on mykistävä: Olavinlinna 
ja Saimaa. Museon suurimmassa näyttelysalissa voi ilta-aikaan jär-
jestää jopa parin sadan hengen vastaanottoja. Entä kiinnostaisiko 
kokoontuminen yli 100-vuotiaalle tervahöyrylle omalla tilaus-
risteilyllä? Ohjelmaan kannattaa sisällyttää myös tutustuminen 
näyttelyihin.

◆  Kavassi
max. 32 henkilöä (istuen)

◆  Korkea sali
max. 130 henkilöä (istuen)

KOKOUSTILAT

Riihisaari, 57130 Savonlinna  |  044 417 4466   |   riihisaari@savonlinna.fi  |   www.riihisaari.fi

Kokoustilojen määrä (kpl) 2

Suurin tila (hlöä) 200

Pienin kokoustila (hlöä) 32

Kokouskapasiteetti kaikki kokoustilat yhteensä (hlöä) 232

Suurin kokoustila Teatteri -muodossa (hlöä) 130

Suurin kokoustila Cocktail-muodossa (hlöä) 200

  Kokoustila Kavassi
Tilavuokra, 1h
Tilavuokra, 4h
Tilavuokra, päivä
  Korkea näyttelysali
Tilavuokra, vain iltaisin

 
alk. 59€

alk. 140€
alk. 200€

alk. 600€

MUSEOLAIVAT

Riihisaaren museolaivat ovat 
käytössä huhtikuusta syyskuu-
hun. Laivoissa on eri kokoisia 
tiloja, jotka ovat sopivia maksi-
missaan 99 henkilön ryhmille.

Esteetön
Opastetut kierrokset
Museonäyttelyt

Museolaivaristeilyt
Tapahtumat
Matkailuneuvonta



Opetusravintola Paviljonki
Kokoustilojen määrä (kpl) 6

Suurin tila (hlöä) 150

Pienin kokoustila (hlöä) 10

Kokouskapasiteetti kaikki kokoustilat yhteensä (hlöä) 280

Suurin kokoustila Luokka-muodossa (hlöä) 134

Suurin kokoustila U-pöytä muodossa (hlöä) 36

Suurin kokoustila Diplomaatti- muodossa (hlöä) 20

Suurin kokoustila Teatteri -muodossa (hlöä) 150

Suurin kokoustila Cocktail-muodossa (hlöä) 500

Ravintolatilojen kapasiteetti (hlöä) 224

Kokouspaketti (kokoustilat, kokouskahvit suolaisella tai 
makealla kahvileivällä, lounas)

alk. 25€/hlö

Meillä Paviljongilla vietät onnistuneen juhla- tai kokouspäivän. 
Kokoustiloja löytyy erilaisiin tarpeisiin pienistä neuvottelutiloista 
aina 150 henkilön auditorioon asti. Tarjoamme kokouksiisi nyky-
aikaiset kokoustilat sekä maistuvat tarjoilut toiveidesi mukaisesti 
räätälöitynä. Meillä voit järjestää myös koulutustilaisuuksia ja 
tyhy-päiviä. 
 
Emme ole mikään perinteinen opetusravintola, vaan haluamme 
luoda asiakkaillemme elämyksiä. Panostamme tuotteissamme 
käsityöläisyyteen, lähiruokaan ja luomutuotteisiin.

◆ Auditorio max. 150 henkilöä

◆ Purseri max. 48 henkilöä

◆ Luotsi max. 32 henkilöä

◆ Tervahöyry (saunakabinetti)
    max. 10 henkilöä

◆ Ravintolasali max. 224 henkilöä

◆ Serviisi max. 32 henkilöä

Tarjolla on opiskelijoidemme alusta 
asti itse valmistamia ruokia ja 
leivonnaisia. Eteesi kannetaan 
paikallisista raaka-aineista 
valmistettuja herkkuja sesonkien 
ja eri teemojen mukaan. Pyrimme 
käyttämään läheltä hankittuja 
raaka-aineita sekä suosimaan 
luomutuotteita ja näin opettamaan 
myös opiskelijoillemme kestävän 
kehityksen aatteita.

Esteetön
Juhla- ja ravintolapalvelut
Tilaussauna
Juhlat, kokoukset, työhyvinvointipäivät

KOKOUSTILAT RAVINTOLA

Rajalahdenkatu 4, 57200 Savonlinna  |  044 550 6303  |  ravintola.paviljonki@samiedu.fi  |  www.samiedu.fi/opetusravintolapaviljonki



Huwila

Kokoustamisen jälkeen konsertit, iltabileet ja illalliset  
Huwilalla jättiteltassa!

Huwila ja Huwila Areena luo persoonalliset ja monimuotoiset 
puitteet erilaisten tunnelmallisten juhlien ja tilaisuuksien 
järjestämiseen ympäri vuoden! Saimaan rannalla sijaitseva 
kokonaisuus tarjoilee Sinulle ja seurueellesi aivan uudenlaisen 
elämyksen! Toimimme tilausravintolana sekä juhlapaikkana 
toiveittesi mukaan!

◆  Huwila Bar & Kitchen
Nauti ihastuttava päivällinen kauden parhaista 
raaka-aineista valmistettuna Huwila Bar &  
Kitchenissä!

 ◆ Huwila Areena
Nauti keikasta lempiartistisi tahdissa Huwila 
Areenalla! Toimimme kesäkaudella.

Esteetön
Panimokierros
Tapahtumat ja konsertit

RAVINTOLAT

Puistokatu 4, 57100 Savonlinna  |  015 555 0 555  |  sales@waahto.fi  |  www.huwila.fi

Kokoustilojen määrä (kpl) 1

Suurin tila (hlöä) 500

Pienin kokoustila (hlöä) 20



Kulttuurikellari Kokoustilojen määrä (kpl) 2

Suurin tila (hlöä) 150

Pienin kokoustila (hlöä) 50

Kokouskapasiteetti kaikki kokoustilat yhteensä (hlöä) 200

Ravintolatilojen kapasiteetti (hlöä) 50

Etsitkö arjesta poikkeavaa kokoontumistilaa? Savonlinnan 
Kulttuurikellari tarjoaa tunnelmallisen ja inspiroivan tilan 
kokouksille ja henkilöstö- tai asiakastilaisuuksille keskellä 
kaupunkia. Alakerran monikäyttösalissa on 150 istumapaikkaa, 
joista osa nousevassa katsomossa. Salissa on valokuitu, äänen-
toistolaitteet, valotekniikkaa, videoprojektori ja laaja valko-
kangasseinä. Kokouksiin voi yhdistää myös yläkerran 
50-paikkaisen ravintolatilan.  
 
Kellarin ravintola on sympaattinen kohtaamispaikka, jossa tarjolla 
mm. laadukkaat viinit, pienpanimo-oluet, cocktailit, erikoiskahvit ja 
teet. Ruokalistalta löytyvät raikkaat baariruoat bageleista 
salaatteihin. Tilauksesta myös perinteiset lounaat.

◆  Kultturikellarin sali
150 istumapaikkaa

◆  Kulttuurikellarin Ravintola
50 istumapaikkaa

Kellarin ravintola on sympaattinen 
ja inspiroiva kohtaamispaikka, jossa 
tarjolla on mm. laadukkaat viinit, 
pienpanimo-oluet, cocktailit, 
erikoiskahvit ja teet. Ruokalistalta 
löytyvät raikkaat baariruoat, 
bageleista salaatteihin, potuista 
savumuikkuihin. Kellarin ravintola 
toimii Kulttuurikellarin yhteydessä 
katutasossa.

Esteetön
Tapahtumia ympäri vuoden 
Kurssit ja työhyvinvointipäivät

KOKOUSTILAT RAVINTOLA

Olavinkatu34, 57130 Savonlinna  |  044 799 1102  |  slnkulttuurikellariry@gmail.com  |  www.kulttuurikellari.com



Activity Maker
Kokoustilojen määrä (kpl) 2

Suurin tila (hlöä) 30

Pienin kokoustila (hlöä) 10

Kokouskapasiteetti kaikki kokoustilat yhteensä(hlöä) 40

Suurin kokoustila Luokka-muodossa (hlöä) 20

Suurin kokoustila Diplomaatti- muodossa (hlöä) 20

Suurin kokoustila Cocktail-muodossa (hlöä) 30

Hotelli/majoitushuoneita (kpl) 11

Majoitushuoneiden yhteiskapasiteetti (hlöä) 26

Megazone-kokous (1-3 peliä, 1,5-2,5h)
Pakohuonekokous (2h)
Yhdistelmäkokous Megazone + Pakohuone
Paintball-kokous (2,5h 4-20 hlö.)
Minigolf-kokous (2h, 2-20 hlö.)
Olympialais-kokous (2,5h, 10-1000 hlö.)
Kanoottiretki-kokous (3h, 2-14 hlö.)
Fatbike-kokous (3h, 2-9 hlö.)

Kokouspaketit sisältävät aktiviteetin sekä kokousti-
lan tunniksi. Kokoustilan lisätunnit alk. 5€/hlö/tunti.

alk. 15-28€/hlö
alk. 25€/hlö
alk. 35€/hlö
alk. 45€/hlö
alk. 13€/hlö
alk. 30€/hlö
alk. 64€/hlö
alk. 74€/hlö

Activity Maker sijaitsee mm. oopperajuhlistaan kuuluisan 
Savonlinnan kaupungin ydinkeskustassa. Etsitkö sitten kokous-, 
kurssi-, työpaja-, koulutus-, Tyky-päivä-, tai virkistyspäiväpaikkaa 
ryhmällesi niin ota yhteyttä meihin. Kokoustiloistamme löytyy 
kaikki tarvittavat kokoustarvikkeet. Tilat soveltuvat niin virallisiin 
kokouksiin kuin rennompiin tilaisuuksiin. Kokoustarjoilut 
järjestyvät kätevästi asiakaan toiveiden mukaan ravintolayhteis-
työkumppaneidemme kautta. Anniskeluoikeutta ei ole, mutta 
tiloihin saa tuoda omat juomat.  
Kokouksen lomassa - ennen tai jälkeen - Activity Maker ympäristö 
tarjoaa erinomaiset puitteet niin ulko kuin sisä aktiviteetteihin. 
STOP tylsille kokouksille.

  ◆  Activity Maker
 Tilat voidaan jakaa  
 kahteen eri osaan.

◆  Matkonranta  
Kokoukset Matkonrannassa 
mahdollistavat majoituksen, 
ruokailun, ulkoaktiviteetit ja 
saunomisen ja paljun. Kokoukset 
voidaan järjestää sisä-tai 
ulkotiloissa. 

◆  Pakohuoneet
Pakohuoneita on useita erilaisia, ku-
ten Vankilapako sekä risteilylaivalla 
järjestettävä Salakuljetuslaivan 
Mysteeri.

◆  Sisäaktiviteetit
Hauska ja futuristinen laserpeli
Megazone.

◆  Ulkoaktiviteetit
Muun muassa Painball, Minigolf, 
Fatbike safari ja kanoottiretki.

Tilaussauna
Tarjoilut ravintolayhteistyökumppaneilta

KOKOUSTILAT AKTIVITEETIT

Olavinkatu 44, 57100 Savonlinna  |  044 978 2127 |  activitymaker@gmail.com  |  www.activitymaker.fi



Suomen Metsämuseo Lusto
Suomen Metsämuseo Lusto tarjoaa oivalluksia ja erilaisia 
näkökulmia metsän ymmärtämiseen. Monipuolinen näyttely-
tarjonta tuottaa hymähdyksiä ja hämmästyksiä kaikenikäisille 
vierailleen. Metsäteemaiset tapahtumat ja työnäytökset 
tarjoavat leppoisaa yhdessäoloa sekä metsäisiä tietoja ja 
taitoja koko perheen nautittavaksi. Lustossa on ainutlaatuiset 
puitteet erilaisten kokousten sekä koulutus- ja kulttuuri-
tilaisuuksien järjestämiseen ympäri vuoden. Kokousohjelmaan 
kannattaa sisällyttää myös tutustuminen museon näyttelyihin 
sekä lähialueen luonto- ja metsäkohteisiin.

◆  Auditorio Taapeli  
     max. 138 henkilöä

◆  Monitoimitila Suma 
     max. 35 henkilöä

◆  Neuvottelutila Terävä pää 
     max. 22 henkilöä

Esteetön
Monipuolinen näyttelytarjonta

KOKOUSTILAT

Lustontie 1, 58450 Punkaharju  |  015 345 100  |  lusto@lusto.fi  |   www.lusto.fi

Kokoustilojen määrä (kpl) 3

Suurin tila (hlöä) 138

Pienin kokoustila (hlöä) 22

Kokouskapasiteetti kaikki kokoustilat  
yhteensä (hlöä)

195

Suurin kokoustila Luokka-muodossa (hlöä) 35

Suurin kokoustila U-pöytä muodossa (hlöä) 35

Suurin kokoustila Diplomaatti- muodossa (hlöä) 35

Suurin kokoustila Teatteri -muodossa (hlöä) 35

Suurin kokoustila Cocktail-muodossa (hlöä) 35

Ravintolatilojen kapasiteetti (hlöä) 150

Auditorio Taapeli (tilavuokra 1h/4h/päivä)
Monitoimitila Suma (tilavuokra 1h/4h/päivä)
Neuvottelutila Terävä pää (tilavuokra 1h/4h/päivä)

alk. 50€/150€/280€
alk. 40€/120€/220€

alk. 30€/80€/140€

RAVINTOLA LUSTO

Museoravintola Lusto on
metsästä inspiroitunut
koko perheen kahvila-ravintola.



Savonlinna-Risteilyt Kokoustilojen määrä (kpl) 2

Suurin tila (hlöä) 80

Pienin kokoustila (hlöä) 45

Kokouskapasiteetti kaikki kokoustilat yhteensä (hlöä) 80

Suurin kokoustila Luokka-muodossa (hlöä) 80

Suurin kokoustila U-pöytä muodossa (hlöä) 40

Suurin kokoustila Diplomaatti- muodossa (hlöä) 0

Suurin kokoustila Teatteri -muodossa (hlöä) 80

Suurin kokoustila Cocktail-muodossa (hlöä) 60

Ravintolatilojen kapasiteetti (hlöä) 80

Puolipäiväkokous (risteily, kokousvälineistö, tarjolla vettä 
ja hedelmiä)
Päiväkokous (risteily, kokousvälineistö, tarjolla vettä ja 
hedelmiä)
Kahvitarjoilu suolaisella tai makealla kahvileivällä
Lounas
Buffetruokailu

alk. 1800€ 

alk. 2700€

alk. 5€/hlö
alk. 16€/hlö
alk. 39€/hlö

Onnistunut ja innostava kokoustapahtuma on sijoitus yritykselle. 
Yrityksen tai yhteisön johto, esimiehet, henkilöstö ja asiantuntijat 
varaavat arvokasta aikaansa jolloin onnistunut kokous maksaa 
hintansa takaisin. 
 
Saimaan ainutlaatuinen ympäristö tarjoaa uniikin ympäristön 
teidän yrityksen kokouksiin. Laivan yhtenäisessä salongissa 
mahtuu mukavasti suurempikin porukka kokoontumaan. Laivan 
lähiruokakeittiö valmistaa maukkaat tarjoilut kokouksen taukoja 
siivittämään. 
 
Jokainen m/s Elviiralla toteutettu kokous on aina yksilöllisesti 
toteutettu. Lähiruoka, hyvä palvelu, oheisohjelmat ja aktiviteetit 
tärkeä osa onnistunutta kokoustapahtumaa.

◆  M/S Elviira
max. 80 henkilöä

◆  M/S Ieva
max. 45 henkilöä

Laadukas tuoreista raaka- 
aineista valmistettu lähi- 
ruoka on menujemme lähtö- 
kohta. Valmistamme ruuat 
omassa laivakeittiössämme. 
Suunnittelemme tarjoilut 
asiakkaan toiveiden mukaan.

Esteetön
Risteilyt
Ravintolapalvelut

Tilausauna
Opastukset ja aktiviteetit
Esiintyjät

LAIVAT RAVINTOLA

Satamapuistonkatu, 57130 Savonlinna  |  050 517 3040 |  info@savonlinnaristeilyt.fi  |  www.savonlinnaristeilyt.fi



House of Olaf
House of Olaf on täyden palvelun tapahtumatalo. Tilaa 
hallinnoi savonlinnalainen pienpanimo Olaf Brewing Oy, ja 
tilat muuntautuvat kokouksiin, konsertteihin, lanseerauksiin 
ja mitä erilaisimpiin yksityistilaisuuksiin. Isoon saliin voi ajaa 
sisään isonkin ajoneuvon. Tilan ravintolapalveluiden kautta on 
mahdollista myös järjestää ruoka- ja juomatarjoilut. Historial-
lisessa vanhassa veturitallissa sijatseva House of Olaf on upea 
ja tunnelmallinen paikka järjestää tapahtumasi!

◆ Olaf-sali
Lähes 500 m2 kokoinen sali 
mahdollistaa monipuolisten 
tapahtumien ja kokousten järjes-
tämisen. Meillä onnistuvat erilaiset 
presentaatiot, konsertti- ja musiikki-
esitykset kuin elokuvanäytöksetkin.

◆ Ravintola
Ravintola voidaan jakaa tilaisuudesta 
riippuen pienempiin tiloihin.

Olut-tasting ja panimokierrokset
Osittain esteetön
Tapahtumat, esitykset, näytökset, konsertit
Ravintolapalvelut, ruoka- ja juomatarjoilut
Kurssit ja työhyvinvointipäivät

KOKOUSTILAT

Asemantie 21, 57100 Savonlinna  |   040 199 0788   |  tuotanto@houseofolaf.com   |   www.houseofolaf.com

Kokoustilojen määrä (kpl) 1

Suurin tila (hlöä) 450

Pienin kokoustila (hlöä) 450

Kokouskapasiteetti kaikki kokoustilat yhteensä (hlöä) 450

Suurin kokoustila Luokka-muodossa (hlöä) 300

Suurin kokoustila U-pöytä muodossa (hlöä) 50

Suurin kokoustila Diplomaatti- muodossa (hlöä) 70

Suurin kokoustila Teatteri -muodossa (hlöä) 300

Suurin kokoustila Cocktail-muodossa (hlöä) 450

Ravintolatilojen kapasiteetti (hlöä) 450

Puolipäiväkokous (kokoustila, kokouskahvit, 
kokouslounas)
Päiväkokous (aamukahvi, lounas, päivällinen)

Majoitus voidaan järjestää paikallisten hotellien kanssa 
yhteistyössä.

alk. 20€/hlö 

alk.32€/hlö

Olaf Brewing
Olavinlinnasta ja sen historiasta 
innoituksensa saava Olaf Brewing 
on panimo Savon sydänmailla 
Savonlinnassa. Vierailijat pääsevät 
panimokieroksella tutustumaan 
pienpanimon toimintaan.



Kerigolf Kokoustilojen määrä (kpl) 2

Suurin tila (hlöä) 35

Pienin kokoustila (hlöä) 10

Kokouskapasiteetti kaikki kokoustilat yhteensä (hlöä) 80

Suurin kokoustila Luokka-muodossa (hlöä) 20

Suurin kokoustila U-pöytä muodossa (hlöä) 24

Suurin kokoustila Diplomaatti- muodossa (hlöä) 20

Suurin kokoustila Coctail-muodossa (hlöä) 80

Ravintolatilojen kapasiteetti (hlöä) 80

Puolipäiväkokous (Klubitalon neuvottelutiloissa, 10-35 
hlöä, kokouskahvit, buffet-lounas)

Päiväkokous (Klubitalon neuvottelutiloissa, 10-35 hlöä, 
aamukahvi suolaisella kahvileivällä, buffet-lounas ja 
iltapäiväkahvi makealla kahvileivällä)
 
Suuremmat tilaisuudet ja tyhy-tapahtumat sekä 
kilpailut tarjouksen perusteella.

alk. 100€
+20€/hlö

alk. 200€
+25€/hlö

Kokous Kerigolfissa on loistava vaihtoehto, kun haluat yhdistää 
liikunnan ja liiketoiminnan laadukkaasti ja vaivattomasti. Vietät 
klubitalollamme ja golfkentällä sekä harjoitusalueita hyödyntäen 
erilaisen neuvottelu- tai kokouspäivän niin henkilökunnan kuin 
asiakkaittesi kanssa. 
Kerigolfin klubitalon viihtyisissä tiloissa vietät myös mielekkään 
työhyvinvointipäivän. Tilat soveltuvat hyvin aina pienistä muuta-
man henkilön tapaamisista lähes 100 henkilön kokoontumisiin asti. 
Kokousten lomassa liikunta onnistuu joko golfin parissa tai lähi-
alueen luontopolkuja hyödyntäen.
Ravintolamme räätälöi tarjoilut joko valmiin ehdotuksen pohjalta 
tai rakennamme kaiken alusta loppuun toiveidenne mukaisesti.

◆ Klubitalon neuvotteluhuone
min. 6 henkilöä max. 12 henkilöä,
ei kokonaan eristettävissä

◆  Klubitalon parvi 
max. 35 henkilöä, ei kokonaan 
eristettävissä

◆  Ravintolasali 
max. 80 henkilöä (seisten 100-120)
katetulla ulkoterassilla max. 80 hlöä

Kerigolfissa on 18 radan kenttä. 
Vierailijoille on tarjolla tutustumista 
golfiin ohjaajan johdolla.
Tarjoamme myös luontoretkiä 
läheisen Huosion alueelle.

◆  Ravintola KORPI Kerigolf
Palvelee niin golfareita kuin kokous-
väkeä maukkailla annoksilla, oman 
panimon juomilla ja makeilla herkuilla. 
Lounas tarjolla päivittäin. Ravintola 
avoinna sesonkiaikana 8.5.-30.9.

Esteetön
Tilaussauna
Työhyvinvointipäivät
Ravintolapalvelut

KOKOUSTILAT GOLF & RAVINTOLA

Torvelantie 67, 58200 Kerimäki  |  050 562 3161  |  clubhouse@kerigolf.fi |  www.kerigolf.fi



Jooga-akatemia

Jooga-akatemian lähtökohtana on tapahtumien järjestäminen, 
jossa luennoitsijat ja kouluttajat edustavat eri joogasuuntauk-
sia. Kehotietoisuuden ja anatomian asiantuntijat tuovat esille 
tutkittua tietoa terveysliikunnan merkityksestä itsehoitomene-
telmänä. Tapahtumat kokoavat joogasta kiinnostuneet, joogan 
harrastajat, kouluttajat ja alan asiantuntijat yhteiseen tapahtu-
maan.

Jooga-akatemia tuottaa ympäri vuoden ohjattuja joogatunteja, 
jossa ohjaajat ovat erittäin kokeneita ja alan koulutuksen omaa-
via henkilöitä. Ohjatut tunnit järjestetään joko asiakkaan omissa 
tiloissa tai tarkoitukseen vuokrattavissa tiloissa ja kesällä 
mahdollisuuksien mukaan ulkona.

Joogaohjaustunnit voidaan  
järjestää asiakkaan valitsemissa  
tiloissa. Kuvan tunti on pidetty  
Sokos Hotel Seurahuone  
Savonlinnan Othello-kabinetissa.

Kaikille sopivat joogatunnit
Eivät edellytä aiempaa kokemusta

Joogaohjaukset

  040 051 0556   |  info@jooga-akatemia.fi  |   www.jooga-akatemia.fi

Joogaohjaustunti (6-30 hlöä, 60 tai 90 minuuttia) alk. 100€



Nature Hotel &  
Spa Resort Järvisydän 

Harjun Portti

Kokoustilojen määrä (kpl) 13

Suurin tila (hlöä) 100

Pienin kokoustila (hlöä) 15

Kokouskapasiteetti kaikki kokoustilat yhteensä (hlöä) 340

Hotelli/majoitushuoneita (kpl)

Majoitushuoneiden yhteiskapasiteetti (hlöä)

Ravintolatilojen kapasiteetti (hlöä)

Puolipäiväkokous (min. 15 hlöä, kokoustila, kokouskahvit 
ja lounas)
Päiväkokous (kokoustila, aamukahvi, lounas, 
iltapäiväkahvi, ulkoilumahdollisuus, sisäänpääsy keikalle 
tapahtumailtoina, järvikylpylä)
2 päivän kokous (kokoustilat kahdelle päivälle, 
kokouskahvit, lounas x2, aamiainen, illallinen)

49€/hlö

109,70€/hlö

Pyydä 
tarjous

Kokoustilojen määrä (kpl) 4

Suurin tila (hlöä) 50

Pienin kokoustila (hlöä) 12

Kokouskapasiteetti kaikki kokoustilat yhteensä (hlöä) 90

Majoitus        Järvikylpylä         Konsertit ja tapahtumat

Ravintola        Aktiviteetit        Välinevuokraus

Porosalmentie 313, 58900 Rantasalmi    |  020 729 1760   |  jarvisydan@saimaaholiday.net  |  www.jarvisydan.com

Tuunaansaarentie 2, 58450 Punkaharju    |  044 755 0382   |  sales@harjunportti.fi  |  www.harjunportti.fi

Järvisydän on uniikki paikka kokoontumisia varten.  
11 sukupolvessa Heiskasten perheen omistuksessa toimiva 
perheyritys tarjoaa mahtavat puitteet kokouksille, juhlille, 
vapaa-ajalle.

Harjun Portilla käytettävissäsi on kolme tilavaihtoehtoa tiimipa-
lavereihin ja tapauskohtaisesti varattavissa oleva ravintolasali 
suurempiin kokouksiin. Tiimipalavereihin valittavissa kota, ylähuo-
neisto tai mökkikokous.

Kokouksen ohjeisohjelmaa täydentää Välinevuokraamomme,  
josta saatavilla mm. fatbiket, sähkömaastopyörät, kajakit ja talvella 
mittava määrä harrastusvälineistöä. Vastarannan 
luonnonsuojelualueen polut ja reitit laavuineen tarjoavat  
päiväretkiin hyvät mahdollisuudet.



Kuus-Hukkala 

Ravintolatilojen kapasiteetti (hlöä) 120

Saunamaailman kapasiteetti (hlöä) 16

Villa Hukka (kuvassa) kokouskapasiteetti (hlöä) 10

Kuushukkalantie 254, 51940 Härkälä, Rantasalmi   |  040 777 7000   |  info@kuus-hukkala.com  |  www.kuus-hukkala.com

Kuus-Hukkala sijaitsee kristallin kirkkaan ja erittäin puhtaan 
Kolkonjärven rannalla. Täällä järjestät niin kokoukset kuin muutkin 
tapahtumat. Käytössä on AV laitteistot. Upea Kolkonjärvi tarjoaa 
mahtavan ympäristön kokouksille ja saunamaailmassa rentoutuu 
kokouksen päätteeksi. Majoitusta löytyy 20 henkilön upeasta 
Villa-Hukasta omine kokoustiloineen aina omarantaisiin mökkeihin.

Kuus-Hukkalassa on ympärivuoden toimiva saunamaailma pal-
juineen. Saunamaailmalla on kaksi saunaa sekä palju terassilla. 
Saunomisen kruunaa aito oikea savusauna.

Kokouksen ohella voi käydä kokeilemassa Lada Niva safaria. 
Safarilla on jännitystä ja haastetta. Safarin päätteeksi nautitaan 
makkaran-
paistosta ja nokipannu kahveista. Kolkon järvellä voi soudella, tai 
vuokrata vaikka SUP-laudan.  Järjestämme myös  ohjattuja 
kalastusreissuja.

Helsinki - Savonlinna  332 km
Lappeenranta - Savonlinna  156 km
Imatra - Savonlinna  124 km
Mikkeli - Savonlinna  104 km
Varkaus - Savonlinna  88 km
Rantasalmi - Savonlinna  43 km
Punkaharju - Savonlinna  35 km
Kerimäki - Savonlinna  23 km
Enonkoski - Savonlinna  32 km

4 H
2 H

1,5 H
1,5 H
1,5 H

45 MIN
45 MIN
0,5 H

45 MIN

4,5 H
2 H

1,5 H

0,5 H
15 MIN

1 H

Saapuminen  
Savonlinnaan



• Lasersota,Pakohuone
• Kuulasota
• Luontoelämykset
• Tiimikisailut 
• Vesijetit
• SUP-lautailu
• Kanootit

• Padel
• Golf
• Risteilyt, veneretket
• Veneen vuokraus
• Kalastus
• Fatbike
• Moottorikelkkasafari
• Keilaus

• Jooga (myös  
  skumppajooga)
• Ohjatut jumpat
• Kirkkovenesoutu
• Paljupuisto
• Punkaharjun  
   kiipeilypuisto
• Hoyerin sieniretket,
   korkkarikoulu
• Pelibaari

• Kauneudenhoito-
   palvelut myös ryhmille
• Oluttasting
• Villiyrttikurssi
• Panimokierros
• Wiskitasting
• Viinitasting
• Ohjatut huovutus- ja
   muut käsityökurssit

TEKEMISTÄ & NÄHTÄVÄÄ
Katso lisää: www.visitsavonlinna.fi

SAUNAT
• Sarukan savusauna
• Järvisydämen kylpylä
• Vilpunrannan sauna
• Seurahuoneen sauna
• Casinon kylpylä ja sauna
• Fishermans Villagen sauna
• Hotelli Punkaharjun sauna
• Tanhuvaaran sauna
• Villa Kerhunpesän sauna
• Hotelli Punkaharjun sauna
• Kruunupuiston sauna
• Resort Hotel Norpan ranta-
   sauna ja lauttasauna

• Märkäpukukellunta
• Piruretki
• Seurahuoneen  
   ruokakurssit
• Kuushukkalan  
   Ladasafarit ja  
   liukkaan kelin  
   ajokurssit
• Museot
• Teatteri
• Elokuvat



Ota yhteyttä: meet@savonlinna.fi    |   www.visitsavonlinna.fi
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Original Sokos Hotel  
Seurahuone Savonlinna
Kruunupuisto
Tanhuvaara Sport Resort
Spahotel Casino
Savonlinnan Kristillinen 
opisto
Korpi Bistro & Guesthouse
Hotelli Punkaharju

Activity maker
Suomen Metsämuseo Lusto
Ravintola Kaari
Olavinlinna
Riihisaari
Savonlinna-Risteilyt
House of Olaf
Kerigolf
Kulttuurikellari

Opetusravintola Paviljonki
Panimoravintola Huwila
Villa Karhunpesä
Ravintola Konewerstas
Saimaan taideluola Retretti
Nature Hotel & Spa Resort
Järvisydän
Harjun Portti
Kuus-Hukkala


