Kongressi- ja kulttuurikeskus Kaukametsä tarjoaa
loistavat puitteet ja mahdollisuudet erilaisten
tilaisuuksien järjestämiseen.
Kaukametsän kokoustilat, vesiliikuntakeskus Kaukavesi,
lähellä sijaitseva kaupunkikeskusta toreineen
ja hotelleineen sekä ympäröivä
luonto muodostavat kokonaisuuden,
jossa palvelut täydentävät toisiaan.

Tilat

Tiloja eri kokoisiin tapahtumiin:
Kaukametsän sali 486 paikkaa
Kouta-sali 167 paikkaa
Auditorio 80 paikkaa
Leihu-sali 60 paikkaa
Ryhmätilat 10-50 paikkaa
Kaikki tilat ovat esteettömiä ja niissä on avoin
langaton verkkoyhteys. Alueella on maksuton pysäköinti.

-kutsuu koolle

Tarjoilut

Herkulliset kokous- ja juhlatarjoilut sekä kainuulaiset
makuelämykset anniskeluoikeuksin.

Ohjelmat

Kaukametsän tilat ja pihapiiri mahdollistavat tilaisuuksien yhteyteen
myös erilaisia virkistäviä ohjelmanumeroita kaikkina vuodenaikoina
mm. Kaukametsän tarina, musiikkihetki, rentoutushetki, runotuokio,
Metsän tarina -kierros Kaukametsän alueella.

Kysy lisää

Ammattitaitoinen henkilökuntamme suunnittelee
teille sopivan kokouspäiväkokonaisuuden.

KOKOUSPALVELUT JA TILAUKSET
Puh. 044 7100 400
Koskikatu 2-4, 87200 Kajaani
kaukametsa@kajaani.fi
www.kajaani.fi/kaukametsa

ESIMERKKEJÄ KOKOUSPAKETEISTA

Koko päivän tilaisuuksiin

Aamu- tai iltapäivän tilaisuuksiin

Aamupäivän tilaisuuksiin

Lyhytkestoisempiin tilaisuuksiin

KAUKAMETSÄN

KAUKAMETSÄN

KAUKAMETSÄN

KAUKAMETSÄN

38 € / hlö (min. 25 hlö)

28 € / hlö (min. 25 hlöä)

24 € /hlö (min. 25 hlöä)

13 € /hlö (min. 10 hlöä)

PÄIVÄNEN

Reilun kaupan luomukahvia ja haudutettua teetä sekä makea tai suolainen kahvileipä (aamu- ja
iltapäivä)
Keittolounasvaihtoehdot:
-Lihakeitto
-Tatti-pekonikeitto
-Kainuulainen lohikeitto
-Juuressosekeitto
Keittolounas sisältää runsaan salaattivalikoiman, kainuulaisia leipiä ja
jälkiruokakahvin/teen.
Ruokajuomana vesi.

PUOLINEN

Reilun kaupan luomukahvia ja haudutettua teetä
sekä makea tai suolainen kahvileipä
Keittolounasvaihtoehdot:
-Lihakeitto
-Tatti-pekonikeitto
-Kainuulainen lohikeitto
-Juuressosekeitto
Keittolounas sisältää runsaan salaattivalikoiman, kainuulaisia leipiä ja
jälkiruokakahvin/teen.
Ruokajuomana vesi.

AAMUNEN
Metsämarja-tuorepuuroa
Kainuulaisia leipiä
Hedelmämarmeladia
Savujuustoa
Lihaleikkelettä
Matjessilliä ja kananmunia
Kauden vihanneksia
Omenalohkoja
Karpalomehua
Reilun kaupan luomukahvia
ja haudutettua teetä
Porkkanakakkua

Hinnat sisältävät kyseisen paketin kohdalla mainitut tarjoilut, ryhmän koon mukaisen
kokoustilan enintään 4 tuntia (koko päivä enintään 8 h), kokousvälineet, kokousvedet,
valo- ja äänitekniikan palvelut (1 hlö), vahtimestaripalvelut ja alv:t. Ruokatarjoiluissa max 120 hlöä.
Kokouspakettien oheisohjelmat lisätään hintoihin valitun ohjelman ja ryhmän koon mukaisesti.
Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

KAHVINEN
Reilun kaupan luomukahvia ja haudutettua teetä
sekä makea tai suolainen kahvileipä
Hinnat ovat voimassa kaikkina viikonpäivinä
Tilaus on vahvistettava 14 päivää ennen tilaisuutta. Laskutus vahvistetun henkilömäärän mukaan tai sen kasvaessa toteutuneen mukaisesti.
Tiedustelut tarjoiluista ja ilmoitukset
erikoisruokavalioista puh. 044 7100549
tai mamselli.kaukametsa@kajaani.fi
Hinnat sisältävät arvonlisäveroa ruoan
ja alkoholittomien juomien osalta 14 %
ja muutoin 24 %.

