“Siellä kuvastelevien vesien rauhallisilla rannoilla sieluuni ehjiä
kuvia syntyy; kestävään muotoon ne pyrkivät minua viehättäen
ehjyyttä etsivään työhön!”
-J.H. Erkko

HOTELLI PUNKAHARJU - HÄMMENNY PIENISTÄ IHMEISTÄ

KOKOUSPAKETIT

Kansallismaisemassa sijaitseva historiallinen Hotelli Punkaharju on kaikilla aisteilla koettava ilmiö, jossa
yhdistyvät rakkaus metsä- ja järviluontoon, taiteeseen ja kulttuuriin. Saimi Hoyerin emännöimässä hotellissa
nautitaan upeista näyttelyistä, huippuesiintyjistä ja ainutlaatuisista kursseista, palkittuja paikallisia
makuelämyksiä unohtamatta. Tarjolla on ainutlaatuiset puitteet huippukokouksiin ja elämäsi tärkeimpiin juhliin!

Aamiaiskokous 39 € / hlö
Puolen päivän kokouspaketti 45 € / hlö
Iltakokous 65 € / hlö
Koko päivän kokouspaketti 95 € / hlö
Keisarinnan kokouspaketti 299 € / hlö
Yhden yön kokouspaketti alkaen 199 € / hlö
Kahden yön kokouspaketti alkaen 299 € / hlö

Päärakennus
11 hotellihuonetta - 11-32 vuodepaikkaa
Keisarinnan huvila
9 hotellihuonetta - 9-26 vuodepaikkaa
Metsähuoneet
14 mökkiä - 14-54 vuodepaikkaa
KOE HUIPPUKOKOUS KANSALLISMAISEMASSA
Läsnäolo ja keskittyminen, vuorovaikutus ja inspiraatio. Aika ja tila, asiat ja ihmiset. Suomen kauneimmassa
maisemassa Hotelli Punkaharjussa, harjun laella, petäjien juurella ja veden äärellä, syntyy hyviä ajatuksia,
loistavia oivalluksia ja parhaita päätöksiä. Tarjoamme kokouksellenne rauhaa ja hiljaisuutta, inspiroivan tilan
sisällä tai ulkona, innostavan ilmapiirin, hyvät yöunet, metsänantimia lautaselle ja ajanvietteitä vapaa-aikaan.
KOKOUSTILAT
Ravintolasalit (40-120 henkilöä)
Kokoustila Kämäräinen (2-16 henkilöä)
Keinutuoliveranta (2-10 henkilöä)
Saunakamari (2-10 henkilöä)
Torni (2 henkilöä)

AJANVIETETTÄ VAPAA-AIKAAN KANSALLISMAISEMASSA
Hotelli Punkaharjussa aika pysähtyy ja pieni ikuisuus mahtuu kokousten väliinkin. Hotelli Punkaharju ja
yhteistyökumppanit tarjoavat näihin hetkiin mieltä kiinnittäviä ajanvietteitä – rauhoittumista ja joogaa,
tarinoita ja historiaa, ohjattuja luontoretkiä, viininmaistelua, korkkarikoulua sekä islanninhevosvaelluksia,
sieni- ja villiyrttiretkiä tai metsäkylpyjä unohtamatta. Suunnittelemme kokousten oheisohjelmat aina
toiveiden ja vuodenaikojen mukaan.
Aktiviteetti - suositeltu ryhmäkoko - saatavuus
Saimin korkkarikoulu - 1-20 henkilöä - ympäri vuoden
Tarinoita talosta ja harjulta - 1-50 henkilöä - ympäri vuoden
Matkamiesten kävely - 4-20 henkilöä - huhti-lokakuu
Matkamiesten illallinen - 4-80 henkilöä - ympäri vuoden
Wine in the Woods - 5-15 henkilöä - touko-lokakuu
Samppanjatasting - 4-20 henkilöä - ympäri vuoden
Heikki Kähkösen olutpruuvit - 4-20 henkilöä - ympäri vuoden
Meditaatio- ja rauhoittumishetki - 10-20 henkilöä - ympäri vuoden
Yin jooga - 8-20 henkilöä - ympäri vuoden
Vinyasa-jooga - 8-20 henkilöä - ympäri vuoden
SUP-jooga - 7-15 henkilöä - ympäri vuoden
Meditatiivinen metsäkylpy - 5-30 henkilöä - ympäri vuoden
Ohjatut metsäretket - 5-30 henkilöä - ympäri vuoden
Sieniretki lähimetsiin - 6-30 henkilöä - toukokuu sekä elo-lokakuu
Vaellus lemepillä islanninhevosilla - 2-6 ratsastajaa - ympäri vuoden
Saimin luennot - 1-100 henkilöä - ympäri vuoden
Rantasauna ja ulkoporeallas - 1-10 - ympäri vuoden

Saimin korkkarikoulu

Matkamiesten kävely

Tahtoisitko oppia kävelemään korkkareilla horjumatta tai kaipaatko vinkkejä itsevarmoihin askeleisiin? Tule
iki-ihanan Saimin korkkarikouluun ja opi kantamaan itsesi kuin supermalli korkeiden korkojen päällä!
Korkkarikoulussa saat itsevarmuutta askeliisi ja opit koroilla kävelemisen salaisuudet ja kuulet samalla Saimin
oppeja mallimaailmasta. Lähde mukaan jännittävälle matkalle Saimin seurassa!
Ps. Otathan mukaasi omat korkkarit.

Kulttuurikävelyllä, jonka pituus on noin 2,5 km, tutustutaan Punkaharjun ainutlaatuiseen historiaan ja luontoon
historioitsija, dosentti Jyrki Paaskosken opastuksella. Vanhaa museotietä pitkin matkataan Runebergin
kummulle ja siellä olevalle muistokivelle jonka äärellä kuullaan kansallismaiseman ideasta ja sen tärkeimmistä
rakentajista J. L. Runebergistä ja Zachris Topeliuksesta. Matkan aikana harjun laelta rantaan laskeuduttaessa
kuulet Hotelli Punkaharjun kiehtovasta historiasta, tieteellisistä ja taiteellisista matkamiehistä, eri
vuosisatojen sotilaista ja Venäjän keisari Aleksanteri I:n antamasta Punkaharjun suojelupäätöksestä.

Kesto noin 1 h
Hinta:
55 € / hlö, minimilaskutus 495 €
Varattavissa ennakkotilauksesta ympäri vuoden.
Tarinoita talosta ja harjulta
Mäntymetsään kätkeytyvä, alun perin metsänvartijan taloksi rakennettu hotelli on oikea tarinoiden aarrearkku.
Sukella sisään historian pyörteisiin ja tule kuulemaan Suomen vanhimman hotellin vaiheista, harjun historiasta
aina Suomen suuriruhtinaskunnan ajasta nykyhetkeen. Kierroksella voit lumoutua harjusta
kansallistaiteilijoidemme tapaan ja nautiskella tervetuliaismaljasta.
Kesto noin 1 h
Hinta:
15 € / hlö, minimilaskutus 135 €

Kesto 1,5 - 2 h
Hinta:
20 € / hlö, minilaskutus 80 €
Varattavissa ennakkotilauksesta huhtikuun alusta lokakuun loppuun.
Matkamiesten illallinen
Istahda illallispöytään historioitsijan, dosentti Jyrki Paaskosken ja hotellinomistaja Saimi Hoyerin kanssa.
Tarinoissa seuraanne liittyvät lukuisat tunteelliset ja tieteelliset matkamiehet, jotka eri vuosisadoilla ovat
hurmaantuneet Punkaharjusta. Tiedätkö mitä mieltä Zachris Topelius oli Punkaharjun hotellin emännöitsijästä?
Tai miksi J. L. Runebergia pelotti niin kovasti harjulla? Haluatko kuulla, keneen Eino Leino iski runoilijan
silmänsä? Tai mitä tekemistä Punkaharjulla on venäläisen värivalokuvauksen pioneerin Sergei
Prokudin-Gorskyn kanssa?
Kesto noin 3 h

Hinta Saimin opastamana:
45 €/ hlö, minimilaskutus 405 €

Hinta:
69 € / hlö, sisältäen neljän ruokalajin illallisen yhdessä Jyrkin ja Saimin kanssa

Varattavissa ennakkotilauksesta ympäri vuoden.

Varattavissa ennakkotilauksesta ympäri vuoden.

Wine in the Woods

Heikki Kähkösen olutpruuvi: Suomalaiset käsityöoluet

Wine in the Woods on kahden tunnin mittainen tutkimusmatka, jossa metsä, aistit, ruoka ja viini kohtaavat ja
heräävät eloon tarinoiden avulla. Asiantuntevat oppaamme johdattavat sinut uudenlaiselle matkalle kohti
makuja ja aromeja viininmaistelun ja makuparien merkeissä samalla metsää aistien.

Hotelli Punkaharjun olutkoulussa teemme matkan käsityöoluiden maailmaan! Käymme läpi oluen ulkonäköä,
tuoksua, makua ja maistelutekniikkaa, samalla puhuen suomalaisesta oluenvalmistuksen perinteestä. Lisäksi
pohdimme oluiden käyttöä ruoanvalmistuksessa, ruoan kaverina ja seurustelujuomana. Oluttastingia isännöi
kokenut olutkirjailija ja -kouluttaja Heikki Kähkönen,

Kesto n. 2 h
Hinta:
149 € / hlö, minilaskutus 745 €
Varattavissa ennakkotilauksesta toukokuun alusta lokakuun loppuun.
Samppanjatasting

Kesto 1 h
Hinta:
45 € / hlö, minimilaskutus 315 €
Varattavissa ennakkotilauksesta ympäri vuoden.
Heikki Kähkösen olutpruuvi: Matka käsityöoluiden ja -juustojen maailmaan

Kaikki samppanjat ovat kuohuviiniä, mutta kaikki kuohuviinit eivät ole samppanjaa. Marlene Dietrich on
aikoinaan hehkuttanut: ”Samppanjan nauttiminen saa tuntemaan, että on sunnuntai ja elämän parhaat päivät
ovat juuri kulman takana”. Samppanjan saloihin johdattelee ravintolapäällikkö Max, jonka kanssa keskustellaan
esimerkiksi samppanjoiden ominaisuuksista, kasvuolosuhteista ja eri vuosikerroista. Samppanjat nautitaan
pikkusuolaisen purtavan kera.

Hotelli Punkaharjun olutkoussa teemme matkan kotimaisten käsityöoluiden ja pienjuustoloiden juustojen
maailmaan. Käymmä läpi oluen ulkonäköä, tuoksua, makua ja maistelutekniikkaa, sekä maistelemme, miten
lagerolut ja kovat juustot, vehnäolut ja valkohomejuusto sekä portteri ja sinihomejuusto maistuvat keskenään.
Oluttastingia isännöi kokenut olutkirjailija ja -kouluttaja Heikki Kähkönen,

Kesto 1 h

Kesto 1 h

Hinta:
55 € / hlö, minimilaskutus 220 €

Hinta:
49 € / hlö, minimilaskutus 343 €

Varattavissa ennakkotilauksesta ympäri vuoden.

Varattavissa ennakkotilauksesta ympäri vuoden.

Meditaatio- ja rauhoittumishetki

Vinyasa Jooga

Tämän puolituntisen aikana harjoittelemme rauhoittamaan sekä mieltä, että kehoa, sään salliessa luonnon
keskellä. Mielen ja kehon rauhoittaminen lievittävät stressiä ja esim. ahdistavia ajatuksia, sekä auttavat
pikkuhiljaa hallitsemaan ajatusten jatkuvaa harhailua asiasta toiseen. Mielen rauhoittaminen ja luonnossa
oleskelu auttaa myös laskemaan kohonnutta verenpainetta.

Vinyasa Jooga -tunnilla liikutaan lempeän rauhallisesti asanasta toiseen hengitys huomioiden ja pääset
rentouttamaan sekä vahvistamaan kehoa kokonaisvaltaisesti. Tunti on rytmiltään dynaaminen, mutta
rauhallinen sekä virkistävä, ja sopii niin aloittelijoille kuin jo joogan löytäneille. Tunti auttaa sinua myös
yhdistämään kehon ja mielen sekä vähentämään stressiä. Puethan päällesi rennot ja joustavat urheiluvaatteet.
Myös villasukat ja lämmintä vaatetta on hyvä pakata mukaan ulkotunneille.

Kesto 30 minuuttia
Hinta:
17 € / hlö, minimilaskutus 170 €
Hintaan sisältyy ohjaus sekä tarvittava välineistö.
Varattavissa ennakkotilauksesta ympäri vuoden.
Yin Jooga

Kesto noin 1-1,5 h
Hinta:
20 € / hlö, minimilaskutus 170 €
Hintaan sisältyy ohjaus sekä tarvittava välineistö.
Varattavissa ennakkotilauksesta ympäri vuoden.
SUP-Jooga

Yin Jooga -tunnilla pääset rauhoittumaan, sillä asanoissa (asennoissa) pysytään tavallista pidempään,
keskimäärin 3–10 min. Yin Jooga antaa sinulle mahdollisuuden rauhoittumiseen ja niin henkisesti kuin
fyysisesti. Tunnilla voidaan käyttää apuna blokkeja, tyynyjä/bolsteria, vilttiä sekä joogavyötä, jotka
mahdollistavat tunnille osallistumisen kaikentasoisille yogeille. Puethan päällesi rennot ja lämpöiset
vaatteet sekä villasukat.

Sup Jooga -tunti on rentouttavaa, mutta myös tasapainoa haastavaa harjoittelua sup-laudan päällä. Tunnilla
kehittyy niin lihaskunto, kehonhallinta, tasapaino kuin kehon liikkuvuus. Laudalla liikutaan rauhallisesti asanasta
toiseen ja nautiskellaan luonnon rauhasta. Tunnin vaativuustaso valitaan sekä sään että osanottajien
suppailukokemuksen mukaan. Uimataito on pakollinen Sup Joogaan osallistumiselle.

Kesto noin 1-1,5 h

Kesto noin 1-1,5 h

Hinta:
20 € / hlö, minimilaskutus 170 €
Hintaan sisältyy ohjaus sekä tarvittava välineistö

Hinta:
33 € / hlö, minimilaskutus 231 €
Hintaan sisältyy ohjaus sekä tarvittava välineistö.

Varattavissa ennakkotilauksesta ympäri vuoden.

Varattavissa ennakkotilauksesta ympäri vuoden.

Meditatiivinen metsäkylpy

Ohjatut luontoretket

”Parasta mitä voit tehdä, on pysähtyä. Nauttia kansallismaisemista, antaa kaikkien aistien aueta, tunnustella
omia tuntemuksia, kävellä ehkä hetki paljain jaloin, antaa luonnon hoitaa ja hoivata.” Tule ja ota vastaan
luonnon tarjoama ja meidän ohjaama meditatiivinen metsäkylpy.

Kiinnostaisiko Sinua tutustua kymmeniin, erikoisiin puulajeihin tai nähdä Suomen pisin puu? Tai haluatko astua
pois ihmisten vilinästä ja lähteä nauttimaan aarnimetsän rauhasta? Haluaisitko kuulla kuikan huudon tai
nähdä nuolihaukan tai löytää erikoisia harjukasveja? Hotelli Punkaharjun metsäretket: Valkialammen retki,
Retki puulajipuistoon ja Aarnimetsän taikaa tarjoavat valinnan varaa Sinulle, joka haluat nauttia ulkoilusta
ohjatusti.

Metsäkylvyssä sukellat luontoon kaikilla aisteilla. Tutkimusten mukaan jo 20 minuuttia luonnossa laskee
stressitasoa, verenpainetta ja hengitystiheyttä sekä vähentää negatiivisia tuntemuksia. Metsäkylvyssä
teemme ohjattuja harjoitteita luonnossa tietoisina, läsnäollen, pysähtyen. Kohtaamme luonnon aistiemme
avulla; kuunnellen, tuntien, tuoksutellen, maistellen sekä katsellen. Pysähdymme aistimaan luontoa, herätellen
luontoyhteyttämme äiti maahan, kaiken kokonaisuuden alkulähteille. Metsäkylpy tarjoaa todellista arjen
luksusta ja rentoutumista ohjatusti.
Kesto noin 1 h
Hinta:
35 € / hlö, minimilaskutus 175 €
Varattavissa ennakkotilauksesta ympäri vuoden.
HUOM!
Lähtökohtaisesti pieni sade ei haittaa, joten pukeuduthan sään mukaisesti.
Koiranilman sattuessa pidätämme oikeuden perua meditatiivisen metsäkylvyn.

Koe opastetuilla retkillämme harjuluonto alkuperäisimmillään maisemissa, jotka innoittivat jo
kansallisrunoilijaamme J.L. Runebergia ylistämään seudun luonnonkauneutta. Takaharjun
mäntykankaiden terveyttä edistävä vaikutus tunnettiin jo viime vuosisadan alkupuolella ja yhä edelleen näissä
maisemissa voi aistia luonnon parantavan voiman.
Kesto noin 2 h
Hinta:
35 € / hlö, minimilaskutus 175 € / tunti
Hintaan sisältyy oppaan palvelut sekä kävelysauvat halukkaille.
Lisämaksusta:
Retkieväät 15 € / hlö
Varattavissa ennakkotilauksesta ympäri vuoden.
HUOM!
Lähtökohtaisesti pieni sade ei haittaa, joten pukeuduthan sään mukaisesti.
Koiranilman sattuessa pidätämme oikeuden perua ohjatut luontoretket.

Sieniretki lähimetsiin

Vaellus lempeillä islanninhevosilla

Kesän vaihtuessa syksyyn metsät kutsuvat ahkeraa sienestäjää apajille. Lähde mukaamme Hotelli
Punkaharjun lähimetsiin poimimaan metsän aarteet talteen. Osaavien oppaiden johdolla opit tutuistakin
sienistä uutta. Tunnet tuoksuja ja näet muotoja jotka jäävät monelta kiireiseltä huomaamatta. Asiantuntijan
kanssa metsässä on turvallista vaeltaa myös tottumattomamman sienestäjän.

Ystäväyrityksemme, Aurinkolaukan talli, sijaitsee Naaranlahdessa, noin 25 minuutin ajomatkan päässä Hotelli
Punkaharjusta. Aurinkolaukan ammattitaitoiset ohjaajat ja tallin tuuheatukkaiset, varmajalkaiset ja luotettavat
issikat kutsuvat sinut elämyksellisille ratsastusretkille ympäri vuoden. Islanninhevoset sopivat niin
ensikertalaiselle kuin kokeneemmalle ratsastajalle. Suositeltava ryhmäkoko on noin 2–6 ratsastajaa.

Kesto noin 3 h

Kesto 2-3,5 h

Hinta:
60 € / hlö, minimilaskutus 360 €
Hintaan sisältyy oppaan palvelut sekä kävelysauvat halukkaille.

Hinta:
alk. 75 € / hlö, minilaskutus alk. 150 €

Lisämaksusta:
Retkieväät 15 € / hlö
Sieniveitsi 39 €
Sienikori 43 €
Sieniä ja ihmisiä -kirja 27 €
Sienten kuivatus 20€ / kuivurillinen (sis. säilytyspurkin)
Varattavissa ennakkotilauksesta ympäri vuoden.

Varattavissa ennakkotilauksesta ympäri vuoden.
HUOM!
Ratsastajien tulee pukeutua sääolosuhteiden mukaisesti: joustavat housut, sormikkaan (myös kesäisin) ja
matalakantaiset tukevat kengät. Ratsastajien tulee olla paikalla 30 minuuttia ennen aloitusaikaa, jotta ohjaajat
ehtivät tarkastaa varusteet ja jakaa hevoset ratsastajien taitojen mukaan.

Saimin luennot

Rantasauna ja ulkoporeallas

Saimi toimi mallina lähes 10 vuotta muodin mekoissa: Milanossa, Pariisissa, Lontoossa ja New Yorkissa.
Nykyään hän toimii yrittäjänä ja Hotelli Punkaharjun johtajana ja on valovoimainen tarinankertoja ja
vahvaluontoinen tekijä, joka oman tarinansa kautta innostaa olemaan läsnä ja rohkaisee kuuntelemaan sisintä.
Tule kuulemaan, mitä vuodet maailmalla opettivat, kuinka huippumallista tuli edelläkävijäyrittäjä tai miten
luonnosta voi ammentaa voimaa.

Varaa kaunis rantasaunamme ja pulahda uimaan Saimaan kirkastakin kirkkaampaan veteen, tai nauti
ulkoporealtaan poreista. Hotellin rantasauna lämpiää tilauksesta. Saunaan mahtuu kerralla reilu kymmenkunta
saunomaan ja aivan saunan edessä avautuu kaunis Saimaa, jossa on hyvä käydä vilvoittelemassa löylyjen
välissä. Saunatuvalla on myös mahdollista pitää pieni palaveri tai vaikkapa illanistujaiset. Saunatuvassa
löytyvässä juomakaapissa on mietojen alkoholijuomien lisäksi tarjolla raikkaita virvoitusjuomia, joista
veloitetaan kulutuksen mukaan. Tilauksesta toimitamme ryhmille myös muita juomia nautittavaksi. Saunatupa
on anniskelualuetta, joten omien juomien nauttiminen ei ole sallittua.

Kesto noin 1 h
Hinta:
pyydä tarjous!
Lisämaksusta:
kahvi tai haudutettu tee 3 €
kahvit ja makea kahvileipä 7,5 €
kahvit ja suolainen kahvileipä 9,5 €
sieniveitsi 39 €
sienikori 43 €
Sieniä ja ihmisiä -kirja 27 €
Luennon yhteyteen on mahdollista järjetää myös ruokailuja.
Varattavissa ennakkotilauksesta ympäri vuoden.

Rantasauna on varattavissa ympäri vuoden.
Hinta:
Pieni ryhmä (1-5 henkeä): 60 € / 1 h, lisätunnit 30 € / h
Suurempi ryhmä (vähintään 6 henkeä): 120 € / 1 h, lisätunnit 30 € / h
Lisämaksusta:
Pyyhkeet 2 € / hlö, kylpytakki 5 € / hlö
Hinta ulkoporealtaan kera:
Pieni ryhmä (1-5 henkeä) 200 € / 2 h , lisätunnit 50 € / h
Suurempi ryhmä (6-10 henkeä) 300 € / 2 h, lisätunnit 50 € / h
Hinnat sisältävän saunan ja ulkoporeammeen käytön.

KOE HUIPPUKOKOUS HUMISEVIEN HARJUJEN ÄÄRELLÄ
Luonnon vetovoima, historialliset puitteet ja luonnonläheiset lähiruokaherkut ovat tarjolla valmiiksi
räätälöidyissä kokouspaketeissamme. Valitse sopiva paketti valmiista valikoimastamme tai suunnitellaan
yhdessä teille sopivin kokouspaketti alusta alkaen. Kaikki kokouspakettimme ovat räätälöitävissä juuri teidän
toiveiden ja tarpeiden mukaiseksi.
Aamiaiskokous
39 € / henkilö
Aamiaiskokous tarjoaa herkullisen aloituksen päivälle, syntyväthän parhaat päätökset aina täydellä vatsalla!
Aamiaiskokous sisältää kokoustilan 1-3 tunniksi, kokoustekniikan, kokousvastaavan palvelut sekä Hotelli
Punkaharjun palkitun aamiaisen.
Puolen päivän kokouspaketti
49 € / henkilö
Puolen päivän kokouspaketti tarjoaa hiljaisuutta ja rauhaa kiireisen työpäivän keskelle! Puolen päivän
kokouspaketti sisältää kokoustilan 4 tunniksi klo 9-15 välillä, kokoustekniikan, kokousvastaavan palvelut,
Ravintola Punkaharjun lounaan sekä kahvitarjoilun suolaisella tai makealla kahvileivällä.
Iltakokous
65 € / henkilö
Iltakokous Hotelli Punkaharjussa tarjoaa innostavan ilmapiirin ja metsänantimia lautaselle kaikille iltavirkuille!
Iltakokous sisältää kokoustilan 6 tunniksi klo 17-22 välillä, kokoustekniikan, kokousvastaavan palvelut sekä
Ravintola Punkaharjun kolmen ruokalajin illallisen.
Koko päivän kokouspaketti
95 € / henkilö
Hotelli Punkaharjun koko päivän kokouspaketti tarjoaa rauhaa ja hiljaisuutta sekä inspiroivan ympäristön
tärkeitä päätöksiä varten! Koko päivän kokouspaketti sisältää kokoustilan 8 tunniksi klo 8-17 välillä,
kokoustekniikan, kokousvastaavan palvelut, Ravintola Punkaharjun lounaan, kaksi kahvitarjoilua suolaisella tai
makealla kahvileivällä sekä Ravintola Punkaharjun kolmen ruokalajin illallisen.

Keisarinnan kokouspaketti
299 € / henkilö
Keisarinnan kokouspaketti tarjoaa menneen maailman lumoa yhdistettynä nykypäivän palveluilla kaikille, jotka
kaipaavat rauhaa ja hiljaisuutta sekä laatua ja hemmottelua tärkeiden päätösten ympärille! Keisarinnan
kokouspaketti sisältää koko Keisarinnan huvilan (sekä hotellihuoneet että kokoustilan) yksityiseen käyttöön
kahdeksi päiväksi ja yhdeksi yöksi, kokoustekniikan, kokousvastaavan palvelut, kaksi lounasta Ravintola
Punkaharjussa, kaksi kahvitarjoilua suolaisella tai makealla kahvileivällä, neljän ruokalajin illallisen Ravintola
Punkaharjussa sekä yksityisen rantasaunavuoron ulkoporealtaan kera.
Yhden yön kokouspaketti
alkaen 199 € / henkilö
Hotelli Punkaharjun yhden yön kokouspaketti tarjoaa innostavan ilmapiirin sekä hyvät yöunet Suomen
kansallismaiseman keskellä! Yhden yön kokouspaketti sisältää kokoustilan 8 tunniksi klo 8-17 välillä,
kokoustekniikan, kokousvastaavan palvelut, Ravintola Punkaharjun lounaan, kaksi kahvitarjoilua suolaisella tai
makealla kahvileivällä, yksityisen rantasaunavuoron, Ravintola Punkaharjun kolmen ruokalajin illallisen sekä
yhden yön majoituksen aamiaisen kera.
Kahden yön kokouspaketti
alkaen 299 € / henkilö
Hotelli Punkaharjun kahden yön kokouspaketti tarjoaa rauhaa ja hiljaisuutta, metsänantimia lautaselle,
innostavan ilmapiirin ja hyvät yöunet luonnon kauneimmassa huvipuistossa! Kahden yön kokouspaketti sisältää
kokoustila(t) valituille ajankohdille, kokoustekniikan, kokousvastaavan palvelut, kaksi lounasta Ravintola
Punkaharjussa, kahvitarjoilun makealla kahvileivällä, yksityisen rantasaunavuoron, kaksi kolmen ruokalajin
illallista Ravintola Punkaharjussa sekä kahden yön majoituksen aamiaisen kera.
Kokoustilassa tarjolla kahvia, haudutettua teetä, vettä, pähkinöitä sekä kuivattuja hedelmiä.

Tutustu monipuolisiin kokouspakettivalikoimaamme tarkemmin:
www.hotellipunkaharju.fi/kokoukset

INSPIROIVAT KOKOUSTILAT
Humisevien harjujen ja kirkkaiden vesien äärellä on tilaa hengittää ja Hotelli Punkaharjussa kokouksen voi pitää
muodollisesti ravintolasalissa, epämuodollisesti saunatuvassa, rennosti rantasaunan lauteilla, huolettomasti
Keinutuoliverannalla, luovasti Kämäräisen salissa, kahdenkeskisesti metsänvartijan tornissa, ilmavasti
Laivalaiturin paviljongissa ja luonnollisesti kävelykokouksena harjun rinteillä, poluilla ja poukamissa!
Ravintolasalit
(26 - 120 henkilöä)
Hotelli Punkaharjun päärakennuksen kaksiosainen ravintolasali on juhlava, ilmava ja tunnelmallinen. Se sopii
niin kokouksiin, juhliin sekä juhlaviin kokouksiin pienemmille ja isommille seurueille. Ravintolasali on suurin
kokoustilamme ja talvikaudella mahdollista sulkea täysin yksityiskäyttöön. Ravintolasali koostuu Harjusalista
(asiakaspaikkoja 40-80 hengelle) ja siitä on avoin yhteys Laavusaliin (asiakaspaikkoja 15-40 hengelle).
Laavusalista avautuu kaunis näkymä Saimaalle. Mikäli Harjusali halutaan pitää täysin kokouskäytössä, on
Laavusaliin mahdollista kattaa ruoka- ja kahvitarjoilut.
Kämäräinen
(2 - 16 henkilöä)
Heikki Kämäräisen, Punkaharjun hotellin isännän, 1898 rakennuttama Keisarinnan huvila metsä- ja
järvimaisemineen tarjoaa yksityisyyttä ja rauhaa vanhojen ikihonkien suojissa. Kokoustila Kämäräinen sopii
hyvin myös ryhmätöitä tai oheisohjelmia varten. Keisarinnan huvilasta löytyy Kämäräisen lisäksi yhdeksän
huonetta majoittujille, ja menneen maailman lumoa kaipaaville Keisarinnan huvila on mahdollista varata täysin
yksityiseen käyttöön. Kokoustila Kämäräiseen toimitetaan tilauksen mukaiset virvokkeet sekä kahvitukset,
lounaat ja illalliset ovat tarjolla noin 200 metrin päässä hotellin päärakennuksessa.

Keinutuoliveranta
(2 - 12 henkilöä)
Keinutuoliveranta sijaitsee Hotelli Punkaharjun päärakennuksen eteläpäädyssä ja tarjoaa valoisan ja
rahoittavan tilan tärkeiden päätösten äärelle. Vai keksitkö parempaa tapaa uusien ideoiden herättelyyn, kuin
keinutuoleissa istuen, järvelle tai harjutielle katsellen? Keinutuoliverannalle voi kalustaa myös kokouspöydän ja
tuolit noin kymmenelle muodollisempaa kokousta varten. Keinutuoliverannan yhteydessä on hotellin oma pieni
kirjasto, jossa on mahdollista nauttia kahvihetkistä kokousten välissä tai lisätä asiantuntemustaan lukemalla
hetken Runebergia.
Saunakamari
(2 - 10 henkilöä)
1930-luvun alussa rakennettu rantasauna on kuin tehty kokouspaikaksi, tarjoten häiriöttömän tilan aivan
Saimaan rannalla. Rantasaunan saunatupa toimii parhaiten 2-8 henkilön pienryhmille epämuodollisia kokouksia
varten, mutta saunan lauteilla tilaa on jopa kymmenelle, jotka asialistan salliessa voivat pulahtaa suoraan
Saimaaseen.
Torni
(2 henkilöä)
Hotelli Punkaharjun tornissa tähystivät metsänvartijat aikoinaan metsäpaloja ja lotat lentokoneita. Nyt
metsänvartijan pikkuruinen torni houkuttelee taivaita hipovaan ideointiin ja sopii parhaiten kahdenkeskisiin
neuvotteluihin. Ikimuistoisia hetkiä tarjoava torni on käytössä ainoastaan kesäaikaan.

Tutustu monipuoliseen kokoustilavalikoimaamme tarkemmin:
www.hotellipunkaharju.fi/kokoukset

MAJOITU TUNNELMALLISISSA HUONEISSAMME
Hotelli Punkaharju on Suomen vanhin majatalo, sillä se on majoittanut metsänvartijantalona kulkijoita jo
vuodesta 1845 lähtien, jolloin keisari Nikolai I määräsi harjulle rakennettavaksi metsänvartijan talon
matkailijahuoneineen. Tuolloin rakennukseen tehtiin kolme huonetta matkailijoiden käyttöön ja talosta on
myöhemmin kasvanut kansainvälisestikin arvostettu Suomen vanhin valtionhotelli, jonka tarina jatkuu nykyisin
Hotelli Punkaharjuna. Hotelli Punkaharjun pihapiiristä löytyy päärakennuksen lisäksi tunnelmallinen Keisarinnan
huvila, rantasauna sekä viehättävät metsähuoneet, jotka tarjoavat elämyksellisen yön honkien alla, keskellä
luonnonsuojelualuetta.

Keisarinnan huvila
Vuonna 1898 valmistuneesta Keisarinnan huvilasta löydät viihtyisien hotellihuoneiden lisäksi kokoustila
Kämäräisen sekä Salonki Hilda Holmin, joka vaalii ihmiskauneutta keskellä luonnonkaunista Punkaharjun
kansallismaisemaa. Keisarinnan huvilan yksilöllisesti sisustetut hotellihuoneet on omistettu 1900-luvun alun
täysihoitovieraiden tarinoille, tarjoten korkealaatuista majoitusta ympäri vuoden. Keisarinnan huvila sijaitsee
noin 200 metrin päässä hotellin päärakennuksesta.
3 x kahden hengen huone
2x kahden hengen huone erillisillä vuoteilla
4 x sviitti

Kaikissa huoneissamme on Unikulman laadukkaat vuoteet. Myös liinavaatteet, peitot ja tyynyt on valittu
antamaan vieraille parhaan mahdollisen levon. Osassa huoneita on lisävuodemahdollisuus levitettävällä
vuodesohvalla. Lemmikkihuoneita on saatavilla kaikissa majoitusmuodoissa.

Kokonaismajoituskapasiteetti 26 henkilölle jaetuissa huoneissa, omilla vuoteilla 15 henkilölle.
Lisävuodemahdollisuus ainoastaan sviiteissä.

Päärakennus
Hotellin päärakennus on koko hotellin sydän. Kauniisti entisöityjen 11 hotellihuoneen lisäksi päärakennuksesta
löytyy viihtyisiä oleskelutiloja, joissa on mukava viettää aikaa yksin ja yhdessä. Tornissa voi ihastella kaunista
järvimaisemaa vaikkapa romanttisen illallisen ohella. Keinutuoliverannalla tai hotellin kirjastossa voi
rentoutua hyvän kirjan parissa samalla nauttien lasillisesta viiniä tai kupillisesta teetä. Ja mikäpä olisikaan
parempi paikka istua lasilliselle ystävien kanssa, kuin ravintolan vieressä sijaitseva kaunis Korpi-Lounge.

Metsähuoneet
1940-luvulla sosiaalista lomatoimintaa varten rakennetut, kauniin punaiset metsähuoneemme sijaitsevat
omalla niemenkärellään luonnon ympäröiminä noin 500 metrin päässä hotellin päärakennuksesta. Suomen
vanhimmat majoituskäyttöön tarkoitetut mökit on remontoitu ympäröivää luontoa kunnioittaen viihtyisiksi
metsähuoneiksi. Metsähuoneissa ei ole juoksevaa vettä, ja asiakkaiden käytettävissä ovat yhteiset wc- ja
suihkutilat erillisessä huoltorakennuksessa idyllisten puuceiden lisäksi.

2 x yhden hengen huone
6 x kahden hengen huone
2 x kahden hengen huone erillisillä vuoteilla
1 x sviitti

14 x kahden hengen mökki

Kokonaismajoituskapasiteetti 32 henkilölle jaetuissa huoneissa, omilla vuoteilla 19 henkilölle.
Lisävuodemahdollisuus sviitissä ja osassa kahden hengen huoneita.

Kokonaismajoituskapasiteetti 54 henkilölle jaetuissa huoneissa, omilla vuoteilla 26 henkilölle.
Lisävuodemahdollisuus osassa mökeistä.

Tutustu majoitustarjontaamme tarkemmin:
www.hotellipunkaharju.fi/majoitus

MIELIKUVITUKSELLISIA MAKUELÄMYKSIÄ
Hotelli Punkaharjun ravintolassa kunnioitetaan paikallista ruokakulttuuria modernilla otteella. Keittiöpäällikkö
Mikko Lahtisen luotsaama ravintola tarjoaa vierailleen herkullisia ja mielikuvituksellisia makuelämyksiä,
joiden korkealaatuiset raaka-aineet hankitaan lähitilojen ja -alueiden tuottajilta. Ympäröivä harju- ja
vesistöluonto antimineen tarjoavat ainutlaatuiset puitteet toiminnalle ja hotellin ravintola onkin useaan
otteeseen palkittu, viimeisimpänä Glorian Ruoka ja Viini -lehti valitsi Hotelli Punkaharjun aamiaisen vuoden
2021 parhaaksi aamiaiseksi. Hotelli Punkaharju on myös yksi neljästä Saimaa Gastronomy yrityksestä, tarjoten
erityisesti sieniherkkuja, jotka ovat hotellin erikoisuus. Hotellin emäntä Saimi Hoyer tunnetaankin
intohimoisena sienestäjänä ja alan asiantuntijana.
Hotelli Punkaharjun historiallinen ravintolasali tarjoaa elämyksiä lounaan ja illallisen merkeissä, upean
näköalan siivittämänä parhaimmillaan 120 hengelle ympäri vuoden ja kesäkaudella terassimme tarjoaa
lisäpaikat jopa 60 hengelle.
SAAPUMINEN
Hotelli Punkaharjulle pääset niin autolla, junalla kuin lentokoneellakin ja kesäisin myös veneellä. Lähimmät
junaseisakkeet Luston ja Retretin asemilla sijaitsevat noin kilometrin päässä hotellista, mutta tarvittaessa
tilaamme teille taksin valmiiksi asemalle. Lähin lentokenttä on Savonlinnassa.

TERVETULOA MEILLE!

Hotelli Punkaharju
Punkaharjun Harjutie 596, 58450 Punkaharju
www.kuvat.fi/Y2FRPEJXHK
P. + 358 15 511 311
welcome@hotellipunkaharju.fi
hotellipunkaharju

