
  
 

  
  
  

 

Vuojoen Kartanon kokouspaketit 2022 
 

 
 

Päälinnan juhlallisessa tunnelmassa 
 

Puolen päivän kokouspaketti 
1-4h 
Sisältää kokoustilan lisäksi seuraavat tarjoilut: 

• Aamu- tai iltapäiväkahvit 
• Lähiruokalounas 

Hinta 42€/hlö.  Minimilaskutus aina 10 hlö mukaan. 
 

Koko päivän kokouspaketti 
4-8h 
Sisältää kokoustilan lisäksi seuraavat tarjoilut: 

• Aamukahvi ja suolainen kahvileipä  
• Lähiruokalounas 
• Iltapäiväkahvi ja makea kahvileipä 

Hinta 52€/hlö. Minimilaskutus aina 10 hlö mukaan. 
 

Kahvikokous 
1-4h, arkisin klo 8-16 
Sisältää oman kokoustilan, tarjoilut ja talon kokoustekniikan. 

• Kahvibuffet valmiiksi katettuna kokoustilassa 
• Kahvin kera suolainen tai makea kahvileipä 

Hinta 28€/hlö. Minimilaskutus aina 10 hlö mukaan.  
 

Kahden päivän kokous 
Sisältää kokoustilan käytön kahden työpäivän ajaksi klo 8-16 sekä seuraavat 
tarjoilu kumpanakin päivänä:  

• Aamukahvi 
• Lähiruokalounas  
• Iltapäiväkahvi 

 
Alkaen 78€/hlö + majoitus alkaen 40€ ja illallinen alkaen 56€/hlö. 

 
 
 

Kokouspaketti voidaan toteuttaa myös Auditorio Bassin tiloissa, jolloin veloitetaan 
lisäksi 350€ tilavuokra. 
Kokouspaketin yhteydessä tilan lisätunnit 50€/h. 



  
 

  
  
  

 

Vuojoen Kartanon kokouspaketit 2022 
 

 
 

Orangerian eksoottisessa tunnelmassa 
 
 

Puolen päivän kokouspaketti 
1-4h 
Sisältää kokoustilan lisäksi seuraavat tarjoilut: 

• Aamu- tai iltapäiväkahvi Orangeriassa 
• Lähiruokalounas päälinnassa 

Hinta 48€/hlö.  Minimilaskutus aina 10 hlö mukaan. 
Kokoustekniikka Viikunahuoneessa: videotykki ja valkokangas, fläppitaulu. 
Tilassa ei ole internetyhteyttä. 
 

 
Koko päivän kokouspaketti 
4-8h 
Sisältää kokoustilan lisäksi seuraavat tarjoilut: 

• Aamukahvit Orangeriassa 
• Lähiruokalounas päälinnassa 
• Iltapäiväkahvit Orangeriassa 

Hinta 58€/hlö. Minimilaskutus 10 hlö mukaan. 
Kokoustekniikka Viikunahuoneessa: videotykki ja valkokangas, fläppitaulu. 
Tilassa ei ole internetyhteyttä. 

 
Kahvikokous 
1-4h, arkisin klo 8-16 
Sisältää oman kokoustilan, tarjoilut ja talon kokoustekniikan. 

• Kahvibuffet valmiiksi katettuna kokoustilassa 
• Kahvin kera suolainen tai makea kahvileipä 

Hinta 34€/hlö. Minimilaskutus aina 10 hlö mukaan. 
Kokoustekniikka Viikunahuoneessa: videotykki ja valkokangas, fläppitaulu. 
Tilassa ei ole internetyhteyttä. 
 
Omatoimikokous Orangeriassa 
Sisältää kokous- ja keittiötilan käytön 1-4 h ajaksi arkipäivänä, 
kokousvälineet sekä astiaston 20 hengelle. 
Hinta 250€ 
 

  



  
 

  
  
  

 

Vuojoen Kartanon kokouspaketit 2022 
 

 
 

Iltatilaisuudet Orangeriassa 
 
Orangerian tilavuokra ilman saunatiloja 500€. 
Max. 8h klo 00.30 saakka. 
sis. Astiaston 20 hengelle ja pöytiin tarvittavan määrän pöytäliinoja. 
Lisätunnit 100€/h. 

 
Orangerian tilavuokra saunalla 600€. 
Max. 8h klo 00.30 saakka. Saunomisen kellonaika sovitaan erikseen (max. 4h).  
sis. Astiaston 20 hengelle ja pöytiin tarvittavan määrän pöytäliinoja. 
Lisätunnit 100€/h. Pyyhkeet vuokrattavissa erikseen hintaan 10€/hlö. 
 
Kylpytynnyri lämmitettynä 300€.  
Saunaan ja kylpytynnyriin mahtuu kerralla 8 henkilöä.  

 
 

Kokousesimerkki:  
• Saapuminen Vuojoelle 
• Tervetulokahvit ja pieni suolainen kahvileipä Orangeriassa 
• Kokous 
• Sauna ja iltapala tarjouksen mukaisesti 
Hinta alkaen 90€/hlö. Minimilaskutus 10 henkilön mukaan.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tarjoilujen suunnittelussa auttaa myyntipalvelumme 
ti – pe klo 10 – 15 

vuojoki@vuojoki.fi +358 44 2424 085 
 

mailto:vuojoki@vuojoki.fi

