


Sympaattinen Lonnan saari sijaitsee vain 10 minuutin matkan päässä Kauppa-

torilta. Lonnan tunnelmalliset Miinamakasiinit toimivat erittäin hyvin idyllisistä 

illanistujaisista ja seminaaripäivistä aina suurempiinkin yritysjuhliin. 

Makasiinirakennuksia ympäröi jykevä kiviaita, joka rajaa Miinamakasiinit 

kauniisti yksityisalueeksi saaren muusta ympäristöstä. Alueella sijaitsee kaksi 

vanhaa makasiinia, joiden väliin jää suuri osittain katettu 400 m² terassi upeil-

la maisemilla saaristoon. Täydellinen paikka kesäiseen tapahtumaasi siis! 

Kokouspäivä, kesäjuhlat 
tai yritystilaisuus 
suunnitteilla?
Järjestä upea merellinen tilaisuus 
Lonnan Miinamakasiineilla Helsingin 
saaristossa! 

www.lonna.fi     #lonnaisland



Miltä kuulostaisi virkistävä ja energinen 

kokouspäivä saaressa? Miinamakasiinitilat 

muuntuvat helposti moniin käyttötar-

koituksiin. Päämakasiinitilaan järjestyy 

hienosti istumapaikat pöytien ääreen 90 

vieraan seminaarin tai kokouksen tarpeisiin. 

Looshimakasiini toimii mainiona lisätilana 

esimerkiksi työpajoja varten. Päämakasii-

nissa on valmiiksi asennettuna videotykki 

ja valkokangas sekä äänentoisto taustamu-

siikin soittoon. Langaton netti on vieraiden 

käytössä molemmissa makasiineissa.

Lonnassa pääset nauttimaan niin maitta-

vasta aamiaisesta, ruokaisasta saarilou-

naasta kuin piristävistä iltapäiväkahveis-

takin! Heti päivän aluksi saareen saapuvia 

kokousvieraita odottaa makasiineilla 

Lonnan aamiainen. Lounas tarjoillaan joko 

Miinamakasiineilla tai Lonnan 60-paikkai-

sessa ravintolassa. Virkistävät iltapäiväkah-

vit ja kauden makea voidaan herkutella joko 

kokoustilassa tai makasiinien aurinkoisella 

terassilla. Seminaaripäivän voi halutessaan 

päättää illalliseen, sillä Päämakasiini muun-

tuu hyvin, vaikkapa pienen saarikierroksen 

aikana, tunnelmalliseksi iltajuhlapaikaksi. 

Lonnan merellisessä ympäristössä viete-

tään ikimuistoisimmat kesäjuhlat! Miina-

makasiinit ovat kuin luodut tasokkaisiin 

tilaisuuksiin. Olipa kyseessä sitten illallinen 

avainasiakkaiden kanssa, tuotelanseeraus 

tai seminaarin jatkot, Lonna tekee varmasti 

vaikutuksen vieraisiin uniikilla tunnelmal-

laan ja palvelullaan. Päämakasiiniin mahtuu 

illalliselle jopa 120 vierasta ja rapujuhlia 

varten tilaan voidaan kattaa rapupöytä 

80 vieraalle.

Miinamakasiineilla on juhlittu myös 400 

hengen iloisia kesäjuhlia ottaen käyttöön 

koko makasiinialueen tila. Kaksi erillistä 

makasiinia sekä terassi tarjoavat monipuoli-

set käyttömahdollisuudet kesäisiin tapahtu-

miin tilaisuuden luonteesta riippumatta.

Kesäjuhlat tai 
yritystilaisuus 
Miinamakasiineilla

Kokous tai 
seminaaripäivä
Miinamakasiineilla
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Ruoka- ja juoma-tarjoilut

Mviinamakasiinien ruoka- ja juomatarjoilusta vastaa Lonnan saari. Kaikki 

makasiinien tarjoilut on suunniteltu tinkimättömästi Lonnan hengessä. 

Käytämme tuoreita kauden raaka-aineita suosien luomua ja lähiruokaa. 

Illallismenu koostuu runsaasta alkupalavalikoimasta ja pääruoka valmistetaan 

aina paikan päällä komeassa hiiligrillissä. Menun kruunaa jälkiruoka 

sesongin mukaan. Illallinen tarjoillaan noutopöydästä. Miinamakasiinialueen 

kaikissa tiloissa on anniskeluoikeudet, joten omien juomien tuominen ei ole 

mahdollista.
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Esimerkkimenu 
illalliselle

Alkuruoat

Vihreää salaattia ja yrttejä 

Savusiikaa ja kurkkua  

Kauden kasviksia ja herukanlehteä 

Varhaiskaalia ja kevätsipulia

Tomaattia, kotijuustoa ja  

rakuunamajoneesia

Leipää ja voita   

Pääruoka

Paahdettua lohta ja Lipstikkaa

TAI

Grillattua härkää ja lipstikkaa

Pääruokien kanssa tarjoillaan  

varhaisperunoita ja kauden kasviksia 

Kauden menu 55 € vieras

Kauden jälkiruoka 10 € vieras

Kahvi / tee 3 € vieras

Avec 7-12€

Menun sisältö ja raaka-aineet muuttuvat 

sesongin sekä saatavuuden mukaan. 

Kaikki ruokatarjoilut ja mahdolliset erityis- 

ruokavaliot toivomme ilmoitettavan 20 

päivää ennen tilaisuutta. 10 päivää ennen 

vahvistettu henkilömäärä on ruokien osalta 

laskutusperuste.

Juomapuolella suosimme ruoan tapaan 

luomua ja pientuottajia. Suosittelemme tällä 

kaudella ihania ja kesäisiä Pierrick Harangin 

luomuviinejä Etelä-Ranskasta sekä gastro-

nomisia herkkuja Friedrich Beckerin tilalta 

Saksan ja Ranskan rajalta. Lisäksi täyden-

nämme juomavalikoimaa pienpanimotuot-

teilla sekä luomuvirvokkeilla.

Makasiinien viinisuositukset: 

•  Maset Flors Blanques Cava Brut Reserva,  

 Penedès, Espanja 39€

• Kauden samppanja, Champagne, Ranska  

 n. 65€, kysy lisää.

• Pierrick Harang Le Petit Balthazar Blanc,  

 Noir & Rosé, Languedoc-Roussilon,  

 Ranska 39€

• Friedrich Becker LONNA X WE JAZZ  

 Riesling & Pinot Noir, Saksa 58-65€

Pienpanimo-oluet kauden mukaan 7–9 € 

Siiderit ja lonkerot   7–9 € 

Virvokkeet 3–5 €

Kysy myös muista juomavaihtoehdoista!

Juomat 2019
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Hinnoittelu ja 
lisäpalvelut

Yritystilaisuus miinamakasiineilla

• Miinamakasiinien tilavuokra on 1500€. 

• Tilavuokra sisältää tilojen valmistelut,  

 henkilökunnan, astiaston ja loppu-

 siivouksen. 

• Makasiinien myyntitakuu ruoan ja   

 juomien osalta on 6500€. Mikäli summa  

 ei täyty myyntitakuun osalta, lisäämme  

 erotuksen loppulaskuun. 

• Tilat ovat käytössänne klo 10-24.

Kokouspäivä Miinamakasiineilla 

(yli 40 vieraalle)

• Kokoustila on käytössänne klo 9-16. 

• Tilavuokra on 950€. 

• Tilavuokra sisältää alkuvalmistelut,   

 kokousvarustuksen (tykki, valkokangas,  

 wifi), henkilökunnan, astiaston ja loppu- 

 siivouksen.

Kokouspaketti 50€ / vieras

•  Aamiainen, lounas ja iltapäiväkahvit &  

 päivän makea

Tilaisuuden järjestäjälle  

huomioitavia asioita

• Päämakasiinista löytyy videotykki ja  

 valkokangas sekä langaton netti. 

• Terassilla on lupa soittaa musiikkia  

 kello 22 asti, jonka jälkeen sisätilat   

 palvelevat 

• Päämakasiinissa on äänentoisto tausta- 

 musiikkia varten, johon voi liittää oman  

 musiikkilaitteen.

Kaikki hinnat sisältävät arvolisäveron.
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JT-Line (vesibussit 250 henkeen asti) 

info@jt-line.fi / +358 9 534806

Aava Lines (vesibussit 80 henkeen asti) 

myynti@aavalines.fi / +358 40 6708845

Fregatti Oy (purjelaivat)  

markkinointi@fregatti.fi / +358 9 664664

JT-Linen vesibussit liikennöivät Lonnan 

saarelle reittiaikataulun mukaisesti. Aika- 

taulut löytyvät osoitteesta www.jt-line.fi 
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Maksulliset lisäpalvelut  

(eivät sisälly myyntitakuuseen)

•  Valkoiset pöytäliinat 350 €, kangas- 

 servietit 3 € / hlö

• Ääni- sekä valotekniikan suhteen auttaa  

 yhteistyökumppanimme, 

    Pete  Knuutinen / Bright Group,  

 pete.knuutinen@brightgroup.fi /  

 +358 40 546 4796 

•  Ohjelma, aktiviteetit, saaren historia- 

 kierros ja esiintyjät, kysythän yhteistyö- 

 kumppaneitamme

 • Tilaisuuden jatkaminen klo 24-02 veloitus  

 500€ sisältäen henkilökunnan kuljetuk- 

 sen maihin tilaisuuden  jälkeen.

• Juhlavieraiden yksityiskuljetuksiin  

 saarelle suosittelemme seuraavia   

 yhteistyökumppaneiltamme:



TUTUSTU TARKEMMIN KUVIIN, ISTUMAJÄRJESTYKSIIN  
JA POHJAPIIRROKSIIN: LONNA.FI/GALLERIA


