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Pietarsaari

Tarjoamme opastetun kaupunkikierroksen omalla linja-
autolla saapuville ryhmille!

           Kokousten Pietarsa
ari

  

    

Kokousten
Pietarsaari 

alk.20,55€/hlö

   

Seminaarien
Pietarsaari 

alk.13,10€/hlö

Tiedustelut:
Pietarsaaren kaupungin matkailutoimisto
Kauppatori 1, 68600 Pietarsaari 
puh 06-723 1796, faksi 06-723 5132
s-posti: tourism@pietarsaari.fi    
www.pietarsaari.fi
Varaukset ja myynti: 
Kokkolan Matkailu Oy

Faktat:
Voimassa: vuosi 2013
Ryhmäkoko: 31-225 henkilöä
Kesto: päivän tai vuorokauden
Alkaen hinta sisältää opastetun kiertoajelun 
suomeksi tai ruotsiksi, kokoustilavuokran ja 
lounaan Optimassa sekä opastuksen Aspe-
grenin puutarhassa. Hinta on laskettu 70 
hengen ryhmäkoon mukaan.

Faktat:
Voimassa: vuosi 2013
Ryhmäkoko: 20-30 henkilöä
Kesto: päivän tai vuorokauden
Alkaen hinta sisältää opastetun kiertoajelun 
suomeksi tai ruotsiksi, kokoustilavuokran 
arkipäivänä After Eightissä, lounaan Hotel 
Epoquessa sekä sisäänpääsymaksun Arktinen 
museo Nanoqiin. Hinta on laskettu 20 hengen 
ryhmäkoon mukaan.

Päiväkokous
• opastettu kiertoajelu (mm. keskusta, 
   Skata, Vanha Satama)
• kokous Jugendissa tai After Eightissä
• lounas Hotel Epoquessa
• kokous jatkuu
• tutustuminen Arktinen museo Nanoqiin

Yön yli kokous
alk. 47,85 € / henk. / 1 vrk
• majoitus joko Jugend Home Hotelissa tai 
   Hostel Liljassa 1-, 2- tai 3-h huoneissa sekä 
   lisävuoteilla, sis. aamiaisen

Päiväseminaari
• opastettu kiertoajelu (mm. keskusta, 
   Skata, Vanha Satama)
• seminaari Optimassa tai Kaupunginhotellissa
• lounas ravintola Per Brahessa tai Optimassa
• kokous jatkuu
• opastettu tutustuminen Aspegrenin
   puutarhaan

Yön yli seminaari
alk. 59,45 € / henk. / 1 vrk
• majoitus Kaupunginhotellissa 2-h huoneissa,
   sis. aamiaisen

2013

Pietarsaari on kokousten ja seminaarien kaupunki. Maaliskuussa 2013 valmistuu torin laidalla sijaitsevaan 
Campus Allegron korttelin sydämeen uusi, tasokas konsertti- ja kongressisali, joka antaa mahdollisuuden 
suurempien tilaisuuksien järjestämiseen. Schauman-salissa tullaan järjestämään kongressien lisäksi mm. 
klassisen ja kevyen musiikin konsertteja, juhlia ja näyttelyitä. 
Vuonna 2013 voimmekin tarjota aina modernista, viimeisen tekniikan omaavasta kokoustamisesta, viihtyisään 
ja rauhalliseen sekä aktiivisempaan, tiimityöskentelyä tehostavaan kokoustamiseen. 
Voitte valita kokouspaikaksenne meren äären, vihreän keitaan tai jonkun keskustan useista, mukavista, 
pienemmistä ja suuremmista kokoustiloista. Kaikki nykyaikaiset kokousvälineet ja -tekniikat löytyvät useasta 
kokoustilastamme. Pietarsaari tarjoaa myös useita eri vaihtoehtoja ruokailuun etnisistä 
ravintoloista ja kotiruokaa tarjoavista lounasravintoloista aina a la carte ravintoloihin. 
Makuelämysten lisäksi suosittelemme mielellämme mukavaa iltaohjelmaa toiveidenne mukaan. 
Tervetuloa kokoustamaan Pietarsaareen!
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Optima
Tervetuloa Optimaan – parhaaseen mahdolliseen! Tarjoamme innostavaa kokousilmapiiriä ja modernia 
tekniikkaa. Tunnetusti korkeatasoiset tilamme sisältävät kaksi auditoriota 70-225 henkilölle ja useita 
kokoushuoneita 10-20 henkilölle. Meiltä löytyy myös suurempia ja pienempiä luentotiloja asiakkaidemme 
käyttöön. Suurempi auditoriomme on varustettu nykyaikaisella kokoustekniikalla sisältäen mm. data- ja 
videoprojektorin sekä tietokoneen Internetliittymällä. Voimme järjestää auditorioon myös langattoman 
simultaanitulkkaus-välineistön. Luonnollisesti tarjoamme täyden palvelun kokouspaketit aterioineen.

Schauman-sali
Pietarsaaren torin laidalla sijaitsee Campus Allegron kortteli, jonka sydämessä rakentuu uusi, korkealaatuinen 
kongressi- ja konserttikäyttöön soveltuva Schauman-sali. Salin avajaisia vietetään maaliskuussa 2013. Campus 
Allegro antaa mahdollisuuksia erilaisten tilaisuuksien kuten klassisen ja kevyen musiikin konserttien, konferens-
sien, juhlien ja näyttelyjen järjestämiseen. Schauman-salista löytyy istumapaikkoja 365-400 henkilölle. Raken-
nuksessa on myös pienempiä kokoustiloja ja saleja sekä laaja aula-alue, kahvila, sisäpihan ulkotarjoilualue sekä 
ravintola. Schauman-salin vuokraan sisältyy kaikki tarvittava henkilökunta ja tekniikka (iso screen ja videotykki), 
eteispalvelut ja aulan käyttö esim. cocktail-tilaisuuteen ennen tai jälkeen kokouksen. Näyttelytila Galleria GRO 
sijaitsee myös aula-alueella.

Kaupunginhotelli – koko kaupungin hotelli
Keskellä kaupunkia, kävelykadun varrella sijaitseva Pietarsaaren Kaupunginhotelli tarjoaa rentoutumista ja 
huvia. Hotellissa on 100 korkeatasoista huonetta, kolme ravintolaa: Bistro & Wine Bar Ludwig, tilausravintola 
Per Brahe sekä urheilullinen O’Learys. Viihteestä vastaa Stadshotellet Nightclubs. Seminaarin yhteydessä 
yövytte mukavissa kahden hengen huoneissa. Hinta sisältää aamiaisen, asukassaunan sekä kahvi-/ teebuffetin 
hotellin aulassa.

Tilausravintola Per Brahe
Kaupunginhotellin aulakerroksessa sijaitsee tilausravintola Per Brahe, jossa järjestämme juhlia ja tapahtumia 
sinun toiveittesi mukaan. Rauhallisessa ja viihtyisässä ympäristössä voit viettää unohtumattoman illan. 

Bistro & Wine Bar Ludwig – koko kaupungin ravintola
Kaupunginhotellin aulakerroksessa sijaitsee ensiluokkainen Bistro & Wine Bar Ludwig, joka tarjoaa erinomaista 
ruokaa viehättävässä ja tunnelmallisessa ympäristössä. Ei ole mikään sattuma että ravintolamme on hotelli- 
vieraiden ja kaupunkilaisten suosiossa! Iltaisin tarjoamme korkealuokkaista à la carte ruokaa sekä kaupungin 
laajimman viinivalikoiman. Saatavilla on myös ateriakokonaisuuksia toivomuksienne mukaan. Ravintola on 
Gastro Botnian jäsen vuodesta 2010. 

Jugend Home Hotel & Guest Home
Hotellihuoneen varusteisiin kuuluvat wc/suihku, minibaari, langaton internet, kahvi-/teekeitin ja hiustenkuivain. 
Hotellissa on myös asiakassauna vierailijoidemme käyttöön.
Jugend Kokous
Meillä on kokoushuonetta, jotka soveltuvat pienemmille ja suuremmille ryhmille. Varusteet: piirtotaulu, 
valkokangas, fläppitaulu, Wlan ja PC-projektori.

Hostel Lilja
Musikcafé After Eightin sisäpihalla sijaitsee ainutlaatuinen retkeilymajamme. Hostel Liljassa on 20 vuode- 
paikkaa sijoitettuna kuuteen, persoonallisesti sisustettuun huoneeseen, sisältäen hääsviitin. Huoneiden 
yhteydessä on yhteinen keittiö, WC:t, suihku- ja pesutilat sekä oleskeluhuone, jossa on TV, puhelin ja langaton 
internetyhteys. Aamiainen on tarjolla maanantaista perjantaihin.
After Eightillä on kaksi kokoushuonetta joista toiseen mahtuu 10 hengen ryhmä ja toiseen 20. Projektori, TV, 
DVD, valkokangas, internet, fläppitaulu ja liitutaulu kuuluvat kokousvälineisiin. Myös tarjoilu on mahdollista 
järjestää.

Arktinen museo Nanoq
Nanoq sijaitsee Fäbodassa n. 7 km Pietarsaaren keskustasta. Museo sulautuu luontoon ja elää vuodenaikojen 
mukaan aivan kuten vanhat talot Pohjois-Grönlannissa. Toisin kuin nämä, Nanoq on nykyaikaisesti sisustettu ja 
varustettu. Museo on tunnustus viimeisten arktisten luonnonkansojen kulttuurille. Nanoq on arktinen 
tietokeskus, jossa vierailee ihmisiä koko maailmasta. Nanoqissa on mm. ainutlaatuisia retkikuntavarusteita 
tunnetuilta arktisilta tutkimusmatkoilta ja kuuluista arktisen Kanadan inuiittien tekemä vuolukivikokoelma sekä 
ainutlaatuinen professori W. Goichmanin Arktisella maalaama taidekokoelma. Kesäisin erikoisnäyttelyjä. 
Museossa on myös kokoustilat nykyaikaisin varustein 30-50 henkilölle sekä kaksi aitoa suomalaista savusaunaa. 
Nanoq on myös Arktinen Klubi r.y.:n vuosikokouspaikka. Nanoqin alueelle on myös rakennettu v. 2009 
kirkko, joka on kopio vuonna 1909 PohjoisGrönlantiin rakennetusta maailman pohjoisimmasta kirkosta. 
Nanoqin kirkkoon mahtuu 50-60 henkilöä ja sen voi varata häihin, kaste- ym. tilaisuuksiin.

  


