Kokoukset –
Carpe Diem
Haluamme, että kokouksesi toteuttaa
asettamanne tavoitteet ja uskomme Boutique
Hotelli Onnin ja Pariisin Villen tilojen
herättävän osallistujien innovaation
huippuunsa.
Historialliseen Vanhaan Porvooseen on helppo
tulla ja tarttua hetkeen. Kauniit ja inspiroivat
kokoustilamme takaavat ryhmällenne
työrauhan ja työinnon. Kokous- ja
koulutustarkoituksiin tarjoamme tilojamme
alkaen muutaman hengen ryhmistä aina
sataan henkilöön asti. Kokoustekniikkamme
vastaa nykypäivän vaatimustasoa.

Keittiömestarimme Benjamin Frostell on
huikea innovaattori joka saa puhtaat raakaaineet loistamaan lautasella. Ruoka on
filosofiamme mukaan kokouksen sydän ja
parhaimmillaan onnistuneen innovaation
lähde.
Tarjoamme useita eri
kokouspakettivaihtoehtoja mutta räätälöimme
mielellämme myös juuri teidän tarpeisiinne
sopivan kokouspaketin.

	
  

Hotelli Pariisin Ville
Hotelli Pariisin Ville on pieni uniikki hotelli
idyllisen vanhan Porvoon sydämessä. Kaikki
kymmenen hotellihuonettamme on sisustettu
yksilöllisesti, klassista vanhaa tyyliä kunnioittaen.
Superiorhuoneissa on oma sauna ja sviitissä voit
halutessasi nauttia aamiaisen omalla parvekkeella.
Viiniterassimme ja Hollywood-glamouria tihkuva
loungemme hurmaavat sympaattisella
eleganssillaan.

Boutigue Hotelli Onni
Onni merkitsee meille rauhaa, laatua,
eleganssia ja kulttuuria. Asiakkaamme
arvostavat sijaintiamme rauhallisella
kirkonmäellä ja kiireetöntä elämää edustavaa
1700-luvun kartanorakennusta. Keittiömme on
tunnettu rohkeudesta, huolella valikoiduista
paikallisista raakaaineista, luovuudesta ja
modernista ilmapiiristä. Henkilökuntamme on
omistautunut asiakkaallemme, sinulle.

Ravintola SicaPelle
SicaPelle Wining & Dining on
kunnianosoitus elämänilolle ja
hedonismille, hyvälle ruualle ja viinille
sekä ennenkaikkea Ville Vallgrenin
lemmikkiporsaalle, SikaPellelle.
Keittiömme innovaattori ja suurmestari
on Benjamin Frostell. “Benji” yhdistää
klassiseen tyyliinsä italialaisen viban ja
modernin otteen, kunnioittaa
porvoolaista raakaainetta ja makukirjoa
saavuttaen hämmentävänmiellyttävän
kokonaisuuden ilta toisensa jälkeen.
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Kesäravintola Johans
Aivan joen rannassa, kulttuurihistoriallisesti
merkittävissä aittamakasiineissa sijaitseva Johans
tarjoaa Porvoon saariston makumaailmaa
ilmentävää seurusteluruokaa. Itä-Uudenmaan
kaunein terassi on avoinna kesäisin vapusta
elokuun loppuun. Uusien makujen lisäksi Johans
tuo Porvooseen myös kulttuuria tapahtumien ja
Jazz-iltojen muodossa. Johans on varattavissa
idylliseksi kokous- tai juhlapaikaksi ja erikokoiset
tilat muokkaantuvat helposti yksityistilaisuuksien
vaatimusten mukaisesti.

