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Lisätiedot ja varaukset:
p. +358 (0)3 485 1921
vanhapappila@marttinen.fi

Marttinen
Kokous- ja juhlatalo

Idyllinen ja arvokas ympäristö 
juhlaan ja kokoukseen.

Pappilan yksipäiväiset kokouspaketit

            Amalian kokous
                    (min. 15 hlöä)

•	 Tulokahvit, sämpylävati ja tuoremehu
•	 Lounas noutopöydästä
•	 Päiväkahvit ja makea leivonnainen
•	 Langaton internetyhteys
•	 Ryhmän koon mukainen kokoustila ja 
      kokousvälineet 
(dataprojektori, valkokangas, fläppitaulu, 
dokumenttikamera)
 Hinta 30,00 €/hlö

            Karoliinan kokous
                      (min 15 hlöä)

•	 Tulokahvit, suolainen piirakka ja 
      tuoremehu
•	 Runsas lounas noutopöydästä
•	 Päiväkahvit ja päivän leivos
•	 Langaton internetyhteys
•	 Ryhmän koon mukainen kokoustila ja 
      kokousvälineet 
(dataprojektori, valkokangas, fläppitaulu, 
dokumenttikamera)
 Hinta 36,00 €/hlö

Kokoukset ja seminaarit
 Marttisessa

Myös päärakennuksessa on kaksi kokoustilaa, monitoimisali 
max 200 hlöä ja luentosali max 30  hlöä. 
Koko päivän kestävän kokouksen hinnat alkaen 25,00 €/
hlö (sis. 2 x kahvit, lounas,kokoustilan vuokra, av-välineet 
sekä langaton internetyhteys).
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Pappilan  väen pöytä

Sillivati kananmunilla sipuleilla &
ranskankermakastikkeella 

Maalais-leipäjuustosalaatti
Sienisalaatti

Punajuuri-fetasalaatti
Pappilan maustekurkut

Possunfile & kermainen kastike
Juureskiusaus

Keitetyt perunat

Leivät  & voi
Kotikalja, jäävesi & maito

Kahvi, tee & mehu
Kermatäytekakku

Pappilan mamsellin kokous
                    (min. 15 hlöä)

•	 Tulokahvit, sämpylävati ja tuoremehu
•	 Lounas noutopöydästä
•	 Päiväkahvit ja makea leivonnainen
•	 Päivällinen, Pappilan väen pöytä ja 
      illanvietto Pappilassa*
•	 Majoitus / 2 hh tai 1 hh 
•	 Aamiainen
•	 Lounas noutopöydästä
•	 Lähtökahvit ja makea leivonnainen
•	 Ryhmän koon mukainen kokoustila ja 
      kokousvälineet 
(langaton internetyhteys, dataprojektori, 
valkokangas, fläppitaulu, dokumenttikamera)

Hinta  113,00 €/hlö/2 hh
            133,00 €/hlö/1 hh

Illanvietto 
Marttisen 
Vanhassa 
Pappilassa

Illan seremoniamestariksi voi tilata 
viihteen monitaiturin Juhani  Viidan. 
Hurtti huumori ja hilpeät kisailut saavat 
taatusti jokaisella suun messingille ja 
irrottavat monet remakat naurut. 

Ohjelmaan sisältyy myös musisointia 
tunnelmointiin tai vaikkapa tanssimusiikiksi. 
* Illanvietto-ohjelma lisämaksusta.

Kaksipäiväiset kokoukset ja 
seminaarit Marttisessa

Lisätiedot ja varaukset:
p. +358 (0)3 485 1921
vanhapappila@marttinen.fi

Marttinen
Kokous- ja juhlatalo

2015


