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MAJOITUS:
2 hengen leiritason huone (wc ja suihku käytävällä)
 Huone yhden henkilön käytössä

20 € / yö / hlö
30 € / yö / hlö

2 hengen kylpyhuoneellinen huone
 Huone yhden henkilön käytössä

26 € / yö / hlö
46 € / yö / hlö

Lisämaksusta:
 Liinavaatteet & pyyhe (jos ei omia mukana)
 Majoitus lisäpatjalla
 Aamupala

10 € / hlö
10 € / yö
8 € / hlö

Majoitushuoneen saa käyttöön tulopäivänä klo 14.00 mennessä. Huoneet luovutetaan
lähtöpäivänä klo 12.00 mennessä. Vaihtopäivinä siivous huoneissa aloitetaan klo 9.00.

TÄYSIHOITOMAJOITUS:
Min. 16 hengen ryhmille
2 hengen leiritason huone (wc ja suihku käytävällä)
 Huone yhden henkilön käytössä

60 € / vrk / hlö
70 € / vrk / hlö

2 hengen kylpyhuoneellinen huone
 Huone yhden henkilön käytössä

66 € / vrk / hlö
86 € / vrk / hlö

Täysihoitohintaan sisältyy yöpyminen omin liinavaattein, aamupala, lounas, päiväkahvi,
kevyt päivällinen ja iltapala. Ylimenevät ateriat veloitetaan hinnaston mukaan.

Lisämaksusta:
 Liinavaatteet & pyyhe (jos ei omia mukana)
 Täysihoitomajoitus lisäpatjalla

ALENNUKSET:
 2 – 12 -vuotiaat -50 %
 alle 2 -vuotiaat ilmaiseksi

10 € / hlö
51 € / yö
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TARJOILUHINNASTO:
ARKI

PYHÄ

8€
8€

9€
8€

Kahvi & suolapala (pasteija tai piirakka)
Kahvi & täytetty sämpylä tai croissant

6€
6,50 €

7€
7,50 €

Lounas
Kahvi & makea kahvileipä
Kahvi & täytekakku
Kahvi & makea ja suolainen kahvileipä

12 €
5€
6€
7,50 €

14 €
6€
7€
9€

Päivällinen

9,50 €

11 €

Aamupala
Aamupala majoittuva
(Puuro, murot, hillo, kananmuna, leipävalikoima, leikkele, juusto, kurkku, tomaatti,
hedelmä, jogurtti, kahvi/tee/kaakao/mehu)

(keitto TAI kiusaus + salaatti, leipävalikoima ja levitteet, ruokajuomat vesi ja kotikalja, kahvi)

Ruokaisa salaatti makealla päätöksellä

11 €

13 €

(Broileri-pastasalaatti tai Caesar-salaatti, patonkia, tuorejuustolevite, ruokajuomat
vesi ja kotikalja, kahvi/tee ja makea piirakka

Hiukopala

8,50 €

10 €

(Pizzapala / suolainen piiras, vihreä salaatti, ruokajuomat vesi ja kotikalja, kahvi/tee)

Iltapala

6,50 €

8€

2€

3€

1,70 €

2€

Kermatäytekakku 20 hengelle

45 €

52 €

3 litran kahvitermos, sokeri ja maito

20 €

24 €

Täysihoito majoittuvalle

41 €

41 €

(Leivät, leikkele, juusto, kurkku, tomaatti, hedelmä, kahvi/tee/mehu/kaakao)

Makkaranpaisto
( makkara, sinappi, ketsuppi, paperi ja mehu)

Letunpaisto
(taikina, hillo, sokeri, paistovoi, kertakäyttölautaset, paperi ja mehu)

(Aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala)

Rantasaunan tarjoilutilauksiin on erillinen ”Pappilanniemen saunamenu”.
Juhlatilaisuuksiin on erillinen ”Pappilanniemen juhlaruokailut” -menu.

Valmistamme ja laskutamme tarjoilut min. 20 hengelle.
Sunnuntaisin, mikäli muita tilaisuuksia ei ole, minimitilaus on 350 €.
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TILAVUOKRAT:
Päivähinnat (8h) ja puolipäivähinnat (4h) ovat klo 8.00 – 21.00 välillä.

ARKIVUOKRAT

PYHÄVUOKRAT

4h / 8h

4h / 8h

Alkava lisätunti

Alkava lisätunti

JAAKKO-RAKENNUS








Jaakon Sali
Jaakon kappeli
Tarjoilukabinetti
Ruokasali
Rippikoululuokka
Sähkösauna Tuike

60 € /
30 € /
30 € /
60 € /
30 € /
15 € /

120 €
50 €
50 €
100 €
50 €
1h

30 €
10 €
10 €
20 €
10 €

90 € /
40 € /
40 € /
80 € /
40 € /

150 €
60 €
60 €
120 €
60 €

35 €
15 €
15 €
30 €
15 €

60 € / 100 €
60 € / 100 €
50 € / 80 €

20 €
20 €
20 €

80 € / 120 €
80 € / 120 €
60 € / 90 €

30 €
30 €
20 €

60 € / 90 €

20 €

OLAVI-RAKENNUS





Auditorio
Monitoimisali
Kokoushuone

RANTASAUNA







Tupa kokoustilana
Sauna, minimiveloitus 2h
Sauna + saunatupa
Palju
Saunan ulkotakka

KATETTU NUOTIOPAIKKA

50 € / 80 €
20 €
40 € /
1h
40 €
150 € / 3h
50 €
250 € / kerta saunan yhteydessä
10 € / kerta sis. puut
35 € /

200 € /

3h

50 €

kerta (<4h) sis. puut

Arki = Ma klo 7.00 – La klo 18.00
Pyhä = La klo 18.00 – Su klo 24.00 sekä arkipyhät, isot juhla-aatot ja arkipyhiä edeltävät aattoillat 18.00Kirkkoon kuulumattomien kohdalla käytetään kaikissa tilavuokrissa yleistä korotuskerrointa 2.

PAPPILANNIEMEN KURSSIKESKUS

ULKOINEN HINNASTO 2019

HÄÄJUHLAN TILAVUOKRAT
Käytännön järjestelyjen ja sujuvuuden vuoksi hääjuhla voi alkaa Pappilanniemessä kesän leirisesongin
aikaan lauantaina aikaisintaan klo 15.00. Varaustilanteen salliessa voidaan juhla aloittaa aikaisemmin.

LAUANTAIHÄÄT
*kesäsesonkina




550 €

Jaakon Sali
Pe klo 18.00 – Su klo 13.00 (sis. koristelu- ja purkuajan)
Monitoimisali
La klo 8.00 – Su klo 13.00 (sis. koristelu- ja purkuajan)
Hääjuhla voi alkaa lauantaina aikaisintaan klo 15.00

*kesäsesongin ulkopuolella



Jaakon Sali + Monitoimisali

Jaakon Sali + Monitoimisali

600 €

Molemmat salit
Pe klo 18.00 – Su klo 13.00 (sis. koristelu- ja purkuajan)
Hääjuhla voi alkaa lauantaina toivottuun aikaan

Hääjuhla yhdessä tilassa:
Jaakon Sali

Monitoimisali tai ruokasali

Pe klo 18.00 – Su klo 13.00

400 €

Pe klo 18.00 – La klo 24.00

330 €

La klo 8.00 – 24.00

270 €

La klo 8.00 – Su klo 13.00

360 €

Pe klo 18.00 – Su klo 13.00

350 €

Pe klo 18.00 – La klo 24.00

280 €

La klo 8.00 – 24.00

220 €

La klo 8.00 – Su klo 13.00

300 €

*Tilavuokrat on mitoitettu niin, että asiakkaalla on aikaa koristella ja laittaa tila etukäteen kuntoon sekä
purkaa ja tyhjentää tila juhlan jälkeen.

Pappilanniemen keittiö hoitaa kaikki tarjoilut Jaakon saliin ja Ruokasaliin.
Monitoimisaliin on mahdollista tuoda myös omat tarjoilut tai oma pitopalvelu.
Kaikkiin tiloihin on mahdollista tuoda omat alkumalja- ja ruokaviinit.
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MITÄ HÄÄTILAVUOKRA SISÄLTÄÄ:
Sisältää Jaakon salissa:








Valmiin pöytäjärjestyksen tai opastuksen pöytien laitossa, jos asiakas haluaa vaihtaa salin järjestystä.
Pöytien liinoitus valmiiksi, jos liinat on tilattu Pappilanniemestä
Sähkön
Av-laitteiden ja äänentoiston käytön
Piano on salissa vakiona
Vihkimistilanteessa liturgisten värien huolehtiminen alttarille (sadevarana)
Juhlarekvisiitasta tyhjennetyn tilan siivouksen juhlan jälkeen.

Sisältää monitoimisalissa:
 Tyhjän tilan
 Varastossa säilytettävien pöytien ja tuolien käytön veloituksetta (tuoleja 110 kpl, pöytiä 15kpl), samoin
viereisessä kokoustilassa olevan sähköpianon käytön veloituksetta. Asiakas huolehtii käyttöön
ottamansa tuolit, pöydät ja piano viedään takaisin omille paikoilleen
 Sähkön
 Juhlarekvisiitasta tyhjennetyn tilan ylläpitosiivouksen juhlien jälkeen.
Sisältää Ruokasalissa:







18 pyöreää viiden hengen pöytää (tarvittaessa 1-2 lisäistumapaikkaa per pöytää)
Pöytien liinoitus valmiiksi, jos liinat on tilattu Pappilanniemestä
Sähkön
Mikrofonini pyynnöstä
Piano on salissa vakiona
Juhlarekvisiitasta tyhjennetyn tilan siivouksen juhlan jälkeen.

MUUT VUOKRAT JA PALVELUMAKSUT:
Kopiointi mustavalkoinen
A4
A3
Kopiointi värillinen
A4
A3
Autonlämmityspistoke
Asuntoauton / asuntovaunun sähkötolppa
Juhlaliina (4 hengen pöytään)
Kuohuviini- tai viinilasit
Kruunukynttilä tai Taiga-lyhtykynttilä
Kadonneen huoneenavaimen korvaus

0,25 € /kpl
0,50 € /kpl
0,50 € / kpl
1 € / kpl
6 € / kerta
20 € / vrk
8 € / kpl
0,25 € / kpl
1 € / kpl
50 €
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VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT:

Vahvistetun varauksen voi perua kuluitta 1 kk ennen varausajankohtaa. (häät ja yli 3 vrk
kestävät varaukset 2kk ennen varausajankohtaa).
Tämän jälkeen tehdystä koko varauksen peruutuksesta veloitetaan 25 % tilauksen
kokonaisarvosta. Tilaussisältö tulee vahvistaa 3 viikkoa ennen varauksen alkua. Tilaukseen voi
tehdä tarvittavia henkilömäärä- ja ruokavaliotarkennuksia viimeistään 14 vrk ennen
tilaisuutta. Tämän jälkeen tehdyistä muutoksista tai peruutuksista huolimatta laskutamme
tilauksen täysimääräisesti.
Muistotilaisuuksien kohdalla laskutamme tarjoiluista vähintään 90 % vahvistetusta
henkilömäärästä.
Kokonaan peruuttamatta jääneistä no show-varauksista veloitamme 60 % varauksen
kokonaisarvosta.

