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KOTKANIEMEN TALVIKAUSI SYYSKUU 2018 - HUHTIKUU 2019 
 
Tervetuloa tutustumaan Suomen itsenäistymisen merkkihenkilön P.E. Svinhufvudin ja 
rouva Ellen Svinhufvudin Kivijärven äärellä sijaitsevaan kotitaloon! Kotkaniemestä 
löytyy kotimuseon lisäksi kahvila ja kokoustiloja sekä 1930-luvun asuun restauroitu 
puutarha piharakennuksineen. Kotkaniemi sijaitsee Luumäellä, noin 20 kilometrin 
päässä Lappeenrannasta. 
 
Säännöllisesti Kotkaniemen museo ja kahvila ovat yleisölle avoinna kesäaikaan. 
Syyskuusta huhtikuulle Kotkaniemi on auki vain ennakkotilauksesta sekä 
erikoistilaisuuksien aikana.  
 
Kotkaniemen museo on henkilöhistoriallinen 
kotimuseo, joka esittelee P. E. ja Ellen Svinhufvudin 
elämää sekä Kotkaniemen tilan arkea Luumäellä. 
Pehrin ja Ellenin ajalle palautetut kotimuseohuoneet 
on sisustettu alkuperäisin kalustein ja esinein. 
 
Kahvila Ellen sijaitsee P.E. Svinhufudin 
kotimuseorakennuksen toisessa päässä omalla 
sisäänkäynnillä. Kahvilassa on 36 asiakaspaikkaa, joten 
isommilla ryhmillä tarjoilujen nauttiminen kannattaa aikatauluttaa opaskierrosten mukaan. Esim. 50 
hengen ryhmästä puolet on ensin kahvilla ja toinen puoli opaskierroksella, jonka jälkeen vaihto. 
Kesällä käytössä on pöytäryhmä kattamattomalla ulkoterassilla ja veranta. Kahvila Ellenin tarjoilut ja 
palvelun tuottaa luumäkeläinen leipomo Satun Makiat. 

 
MUSEON HINNASTO TALVIKAUDELLA:  
Sisäänpääsymaksu on museolle 15 € / hlö. Opastus 

sisältyy pääsymaksuun. 

Minimiveloitus vierailuille talvikaudella 15 henkilön 
ryhmien mukaan eli minimiveloitus museovierailusta 
on 225 €. Hinnat sis. alv. 
 

 
Museolle maksut joko paikan päällä tai jos laskulla (paperilaskuista lisätään laskutuslisä 4 € ja 

sähköpostilaskusta 1 €). Sitovat henkilömäärätiedot on ilmoitettava museolle viimeistään 7 päivää 

ennen. Huom! Maksu toteutetaan näiden ennakkoon sovittujen henkilömäärien mukaan.  

Ryhmän bussikuljettajalle sisäänpääsy on ilmainen. 
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Kotkaniemen kahvila Ellenin tarjoiluehdotukset P.E. Svinhufudin kotimuseovierailujen 

ryhmille syksyllä 2018 ja talvella 2019 

 

Tarjoamme ryhmille pöytiintarjoiltuna seuraavat tuotteet:  

Ellenin kahvia / haudutettua teetä (sis. santsikupin) 2,60 € / hlö 

Satun ohrapiirakka munavoilla    4,20 € / hlö 

Lammas-lehtikaalipiirakka    8,90 € / hlö 

* lämmitettynä ja itsetehdyn marinoidun punasipulin kera 

Kookospulla    3,40 € / hlö 

Marenkinen herukkakakku    6,50 € / hlö 

Hinnat sisältävät alv 14 %.  

  

Tarjoamme bussikuljettajalle kahvit tykötarpeineen yli 30 hengen ryhmän vierailulla. 

Ryhmähinnasto on voimassa yli 15 hengen ryhmille. Huomioittehan, että ryhmätilauksissa 

toivomme kaikille tilattavan samat tuotteet (poikkeuksena erikoisruokavaliot). 

 

Tilaukset Tilaus, mukaan lukien henkilömäärä ja mahdolliset erikoisruokavaliot, tulee 

vahvistaa tarjoilujen osalta viimeistään 10 päivää ennen 

vierailuajankohtaa. Laskutus vahvistetun henkilömäärän mukaan, 

ylimenevästä henkilömäärästä ja ennakkoon ilmoittamattomista 

erikoisruokavalioista veloitetaan + 25 % ryhmähinnaston hintaan / hlö. 

Minimilaskutus tarjoiluissa on 150 €. Jos tilaus perutaan 

vahvistusajankohdan jälkeen, veloitamme 50 % tilauksen arvosta raaka-

ainehankintojen ja turhaan tehdyn työn johdosta. 

 

Varaukset Kotkaniemi / s.posti: info@kotkaniemi.fi / puh.: 040 522 7553 

 Talvikaudella Kotkaniemen yhteydenottoihin vastataan ti-to klo 9-15 välillä.  
 

Laskutusehdot Maksuehto on 14 pvää netto.  

Huomautusaika laskusta on 8 päivää ja viivästyskorko 10%. 

 

Juhlista, yksityistilaisuuksista ja kokouksista räätälöimme aina erikseen tilaisuuksiin 
tarjouksen. Ota yhteyttä ja kysy lisää! 

 

Ystävällisin terveisin, 

Kotkaniemen kotimuseo / Kotkaniemi-säätiö 

Kahvila Ellen / Satun Makiat  

Leipomo Konditoria Sanelko Oy 
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