
HOTEL KÄMP *****

Kokoukset ja juhlat

Helsingin legendaarisin osoite  
kokouksien ja juhlien viettoon

On asioita ja tapahtumia, joiden merkitys ja luonne vaativat Helsingin 
keskeisimmällä paikalla sijaitsevan Kämpin tapahtumapaikakseen. 
Historiallinen miljöö ja jokaisessa yksityiskohdassa aistittava Kämpin 
henki luovat ainutlaatuiset puitteet menestyksekkäälle tilaisuudelle.

Kämpissä onnistuvat ikimuistoiset tilaisuudet muutaman hengen 
intiimeistä kokouksista yli 100 hengen tilaisuuksiin. Tunnelma ja 
arvokkuus nousevat uudelle tasolle kaupungin loistokkaimmassa 
juhlatilassa, Peilisalissa.

Tarjoilusta vastaa legendaarinen Kämpin keittiö. Kämpissä kokous tai 
juhla on aina erityinen ja halutessasi erilainen. Kämp on käsite – myös 
kokouksien ja tapahtumien näyttämönä.

Meetings and events

The most legendary address in Helsinki
for meetings and events

Hotel Kämp’s central location and the historical and distinguished 
atmosphere that exudes from its every little detail are sure to make any 
event a success. Great location, luxurious premises, the legendary 
Mirror Room and five star service – a banquet at the historical Hotel 
Kämp is truly something to remember.

Our range includes a variety of meeting facilities from rooms suitable 
for small and intimate events to venues that can host parties for over 
100 people. The legendary Mirror Room with its impressive classic style 
takes your banquet to a whole new level.

The mouth-watering cuisine is provided by the legendary Kämp 
kitchen. Events at Kämp are always something very special, and if you 
so wish, different. As a venue for conferences and events Hotel Kämp 
is an institution of its own!



Hotel Kämp
Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki 

Varaukset/Reservations:  
Email: events@hotelkamp.fi

www.hotelkamp.fi

Kämp aamiaiskokouspaketti
54 € / henkilö / päivä

Kämp puolen päivän kokouspaketti
62 € / henkilö / päivä

Kämp kokopäivän Executive - kokouspaketti
84 € / henkilö / päivä

Paketti sisältää kokoustilan 1-3 tunniksi, kivennäisvedet ja aamiaisen.

Aamiainen sisältää kahvia ja haudutettua teetä, täytetyt aamiaisleivät,

croissantit, kirsikka-tähtianiskompottia, merisuolavoita, leikattuja hedelmiä

ja kahta eri mehua.

Paketti tilavuokran neljäksi (4) tunniksi, kivennäisvedet, lounaan, yhden

kahvitauon makealla tai suolaisella kahvileivällä ja leikattuja hedelmiä.

Lounaalla tarjoillaan kahden ruokalajin menukokonaisuus, kahvia tai

haudutettua teetä ja pieni makea.

Executive-kokouspaketti sisältää kokoustilan kahdeksaksi (8) tunniksi,

kivennäisvedet, lounaan ja kaksi kahvitaukoa.

Executive-kokouspakettiin kuuluvat lisäksi pysäköintipaikka yhdelle

autolle Hotel Kämpin autotallissa tilaisuuden ajaksi (arvo 39€) ja

osallistujien eteispalvelumaksut (á 2,50€).

Aamukahvitauolla tarjoillaan suolainen piiras, raikas marjaisa smoothie-

juoma ja kahta eri mehua.

Iltapäivän kahvitauolla tarjoillaan leikattuja hedelmiä ja chef de 

pâtisserien kauden tartaletti.

Lounaalla tarjoillaan kolmen ruokalajin kokonaisuus sekä kahvia tai

haudutettua teetä.

Kämp Breakfast Meeting Package
54 € / person / day
Package includes room rental for 1-3 hours, sparkling water and breakfast.

Breakfast includes co≠ee, tea, breakfast sandwiches, croissants, cherry star

compote, sea salt butter, sliced fruits and two choices of juices.

Package includes room rental for 4 hours, sparkling water, lunch,

co≠ee break with sweet or savory pastry and sliced fruits.

Lunch includes two course lunch menu, co≠ee, tea and little

sweet pastry.

Kämp Full Day Executive - Meeting Package
84 € / person / day

Executive package includes room rental for 8 hours, sparkling water,

lunch and two co≠ee breaks.

Executive package also includes parking space for one car in

Hotel Kämp's garage during the event (value 39€) and participants

cloakroom fees (á 2,50€).

Morning co≠ee break includes savory pastry, fresh berry smoothie and

two choices of juices. 

Afternoon co≠ee break includes sliced fruits and seasons tartalet á la 

chef de pâtisserie.

Lunch includes three course lunch menu, co≠ee or tea.

Kämp Half Day Meeting Package
62 € / person / day

Kämp kokopäivän kokouspaketti
71 € / henkilö / päivä

Sisältää tilavuokran kahdeksaksi (8) tunniksi, kivennäisvedet, lounaan ja

kaksi kahvitaukoa.

Aamukahvitauolla suolainen kahvileipä ja leikattuja hedelmiä,

iltapäivän kahvitauolla makea kahvileipä.

Lounaalla tarjoillaan kahden ruokalajin menukokonaisuus, kahvia tai

haudutettua teetä ja pieni makea.

Kämp Full Day Meeting Package
71 € / person / day

Package includes room rental for 8 hours, sparkling water, two

co≠ee breaks.

Morning co≠ee break includes savory pastry and sliced fruits,

afternoon co≠ee break includes sweet pastry.

Lunch includes two course lunch menu, co≠ee, tea and little

sweet pastry.

Kokouspakettien aamiainen, lounas ja
kahvitukset

Kokouspakettien aamiaiset ja kahvitukset tarjoillaan ryhmänne koosta

riippuen; noutopöydästä kokoustilassa tai erillisessä tarjoilutilassa.

Lounas on keittiömestarin suosittelema sesongin parhaista raaka-

aineista valmistettu, päivittäin vaihtuva menu.

Alle 20 henkilön seurueille lounas tarjoillaan pöytiin Kämp Brasseriessa.

Kokouspaketteihin sisältyy pyynnöstä:

Dataprojektori ja valkokangas tai LCD-näyttö, fläppitaulu, muistiinpano-

välineet, kokouspastillit ja langaton internet.

Eteispalvelun hinta 2,50€ / henkilö (Executive-paketissa sisältyy hintaan).

Kokouspakettien hinnat ovat voimassa arkisin.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Breakfast, lunch and co≠ee breaks in the meeting
packages

Breakfast and co≠ee breaks included in the meetings packages, are

served from the bu≠et in the meeting room or in separate service space.

Daily changing lunch menu is recommended by the chef and it is

prepared from the season's best ingredients.

Lunch will be table served for parties under 20 people in Kämp Brasserie.

Meeting packages include on request:

Data projector and screen or LCD-screen, flip chart, pens and papers,

pastilles and wireless internet.

Cloakroom service is 2,50€ / person (in Executive-package included in

the rate).

Meeting packages rates are valid during weekdays.

We reserve the right to make changes. 

09 5840 9520
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Diplomaatti

Diplomat                          
Cocktail Cabaret Dinner             

Peilisali / Mirror Room 106 80 120 80 40 150 49 100                    40

Paavo Nurmi 1+2 tai/or 3 33 10 24 16 14 25 14 20                     8

Paavo Nurmi 1+2 tai/or 2+3 66 25 60 40 28 70 28 45                    15

Paavo Nurmi 1+2+3 91 55 100 64 50 110 42 70                    30

Jean Sibelius 29 18 25 20 12 30 14 20                     8

Akseli Gallen-Kallela 75 40 72 50 26 70 35 60                    20

AGK + Jean Sibelius 104 66 90 70 36 100 49 80                    40

Boardroom 16 6                                                                                            6

Helene Schjerfbeck 20 8                                                                                          8

J.L. Runeberg 32 12                                                                                          8

Eino Leino 36 18                                                                                          8

Minimum

packages

09 5840 9520


