Taiteilijakoti Villa Kokkosen vierailu- ja tarjoiluhinnasto 2018
Vierailuvaihtoehto 1
Taiteilijakotikierros Aallon ja Sibeliuksen jalanjäljissä
-

12,00 € / hlö

opastettu kävelykierros Antin johdolla Villa Kokkosen pihapiirissä upean arkkitehtuurin ja järvinäkymän kera
kierros huipentuu taiteilijakodin konserttisalissa Elinan ja Antin 2-3 musiikkiesitykseen
tutustutaan Elinan johdolla Villa Kokkosen kahvi- ja teekauppaan, josta voidaan ostaa myös käsinkudottuja
Villa-tossuja sekä postikortteja ja suklaata
vierailun aikana mahdollisuus nauttia tarjoiluja, jotka on tilattu vierailuvarauksen yhteydessä

Vierailuvaihtoehto 2
Villa Kokkonen jouluisin Sanoin ja Sävelin
-

12,00 € / hlö

Antti johdattaa vieraat Villa Kokkosen konserttisaliin
Elinan ja Antin tunnelmallinen joulukonsertti yhteislaulujen kera
tutustutaan Elinan johdolla Villa Kokkosen jouluiseen kahvi- ja teekauppaan, josta voidaan ostaa myös
käsinkudottuja Villa-tossuja sekä postikortteja ja suklaata
vierailun aikana mahdollisuus nauttia jouluisia tarjoiluja, jotka on tilattu vierailuvarauksen yhteydessä

Villa Kokkonen toteuttaa vierailuja joko aukioloaikoina tai tilauksesta:
A) Vierailut aukioloaikoina
Yksittäiset kävijät ja ryhmät voivat tulla vierailulle Villa Kokkoseen osallistumalla yleisölle avoimille taiteilijakotikierroksille
”Aallon ja Sibeliuksen jalanjäljissä”. Yleisöopastukset alkavat Villa Kokkosen ilmoitustaululta, jonne talon isäntä Antti
saapuu vastaanottamaan vieraat.
Villa Kokkosen nettisivustolla on julkinen kalenteri, joka sisältää kaikki yleisöopastusten aikataulut.
Yleisöopastusten viralliset kielet ovat suomi ja englanti.
B) Vierailut tilauksesta
Yleisöopastusten lisäksi yksittäiset kävijät ja ryhmät voivat tulla vierailulle Villa Kokkoseen myös tilauksesta.
Tilauskierrokset ”Aallon ja Sibeliuksen jalanjäljissä” sekä ”Villa Kokkonen jouluisin Sanoin ja Sävelin” –tilauskonsertit
alkavat taiteilijakodin ilmoitustaululta tilaajan kanssa erikseen sovittuna ajankohtana.
Tilauskierrosten ja –konserttien ohjelmaan on helppo liittää tarjoiluja. Ihanat kakkukahvit, raikas salaattiateria, lämmin
patapöytä tai jouluinen pitopöytä. Tarjoilut sovitaan samalla, kun vierailuvaraus tehdään. Pyydämme ryhmältä aina
yhtenäisen tilauksen.
Villa Kokkosen nettisivustolla on julkinen kalenteri, joka sisältää taiteilijakodin päivitetyn varaustilanteen.
Tilauskierrosten viralliset opastuskielet ovat suomi ja englanti.

Taiteilijakodin tarjoilut
Tarjoilumme ovat laktoosittomia (L), vähälaktoosisia (VL) ja pähkinättömiä. Vaikka Alvar Aalto ei suunnitellut maailman
hienoimpia keittiöitä, voimme ylpeinä kertoa maailmalle, että Villa Kokkosen oma keittiö toteuttaa mitä herkullisimmat
tarjoilut kaikenkokoisiin tilaisuuksiin aidossa 60-luvun hengessä. Salaattiateriat tarjoillaan pöytiin, kaikki muut tarjoilut
toteutetaan noutopöytäperiaatteella. Otamme huomioon tilaajan ilmoituksen mahdollisista keliaakikoista.
Osoitteessa www.villakokkonen.fi/etusivu on linkki Villa Kokkosen Oiva-raporttiin.
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1. Kakkukahvit (L, VL)

5,00 € / hlö

a)

taiteilijakodin mehevä kahvikakku, keksilajitelma, Johan&Nyströmin luomukahvi ja luomutee, runsas pussiteevalikoima

b)

taiteilijakodin mehevä joulukakku, joulupipareita, Johan&Nyströmin jouluinen luomukahvi ja luomutee,
pussiteevalikoima

2. Kahvit + sillileipä (L, VL)

runsas

7,50 € / hlö

-

leipää, E. Erikssonin silliä, kananmunia, salaattia, tomaattia ja kurkkua on tarjolla, ja jokainen voi rakentaa oman
sillileipänsä

-

Johan&Nyströmin luomukahvi ja luomutee, runsas pussiteevalikoima

3. Kakkukahvit ja sillileipä (L, VL)

11,00 € / hlö

-

taiteilijakodin mehevä kahvikakku, keksilajitelma, Johan&Nyströmin luomukahvi ja luomutee, runsas pussiteevalikoima

-

leipää, E. Erikssonin silliä, kananmunia, salaattia, tomaattia ja kurkkua on tarjolla, ja jokainen voi rakentaa oman
sillileipänsä

4. Salaattiateria (L)

17,50 € / hlö

a)
-

Lohisalaatti
tomaattia, vihreitä papuja, perunoita, salaattia, sipulia, kananmuna ja lämminsavulohta oliivi-vinaigrette kastikkeella, tuore
leipä, voi, vesi, taiteilijakodin mehevä kahvikakku, keksilajitelma, Johan&Nyströmin luomukahvi ja luomutee, runsas
pussiteevalikoima. Kala korvataan tarvittaessa kanalla.

b)
-

Kanasalaatti
tomaattia, kurkkua, salaattia, persikkaa, sinihomejuustoa, pastaa ja grillattua kanaa sitruunarosmariini kastikkeella, tuore
leipä, voi, vesi, taiteilijakodin mehevä kahvikakku, keksilajitelma, Johan&Nyströmin luomukahvi ja luomutee, runsas
pussiteevalikoima

5. Patapöytä (L)

20,00 € / hlö

a)
-

Patapöytä 1
E.Erikssonin sinappi-mallasviskisilli, katajanmarjasilakka, lämmin kanapata, lämmin kasvispata, lämpimiä perunoita,
salaattia, kurkkua, tomaattia, coleslaw-salaattia, oliiviöljyä ja balsamicoa, tuore leipä, voi, vesi, taiteilijakodin mehevä
kahvikakku,keksilajitelma, Johan&Nyströmin luomukahvi ja luomutee, runsas pussiteevalikoima

b)
-

Patapöytä 2
E. Erikssonin sinappi-mallasviskisilli, katajanmarjasilakka, muikkuja, lämpimiä perunoita, lämpimiä pyöryköitä, lämmin
kasvispata, siemeniä, salaattia, kurkkua, tomaattia, coleslaw-salaattia, oliiviöljyä ja balsamicoa, tuore leipä, voi, vesi,
taiteilijakodin mehevä kahvikakku, keksilajitelma, Johan&Nyströmin luomukahvi ja luomutee, runsas pussiteevalikoima

6. Jouluinen pitopöytä (L, VL)
a)
-

Joulupöytä 1
20,00 € / hlö
E. Erikssonin sinappi-mallasviskisilli, katajanmarjasilakka, ”Suutarin lohi”, lämpimät buffetperunat, jouluisen kotikinkun
viipaleita, sinappia, taiteilijakodin bataattilaatikkoa, tomaattia, salaattia, rosollia kastikkeen kera, yrttimarinoituja
valkosipulinkynsiä, oliiviöljyä ja balsamicoa, joululeipä, voi, vesi, perinnekalja, taiteilijakodin mehevä joulukakku,
joulupipareita, Johan&Nyströmin jouluinen luomukahvi ja luomutee, runsas pussiteevalikoima

b)
-

Joulupöytä 2
25,00 € / hlö
E. Erikssonin sinappi-mallasviskisilli, katajanmarjasilakka, ”Suutarin lohi”, kylmäsavustettua lohta, lämpimät buffetperunat,
lämpimät pyörykät, jouluisen kotikinkun viipaleita, sinappia, taiteilijakodin bataattilaatikkoa, tomaattia, salaattia, rosollia
kastikkeen kera, yrttimarinoituja valkosipulinkynsiä, coleslaw-salaattia, oliiviöljyä ja balsamicoa, joululeipä, saaristolaisleipä,
voi, vesi, perinnekalja, taiteilijakodin mehevä joulukakku, joulupipareita, Johan & Nyströmin jouluinen luomukahvi ja
luomutee, runsas pussiteevalikoima
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Taiteilijakotikierrosten minimi- ja maksimiosallistujamäärät sekä vierailun kesto






Ilman tarjoiluja minimi 1 hlö, maksimi 60 hlö, kiireetön vierailuvaraus ryhmille 75 minuuttia
Kahvipöydän kera minimi 1 hlö, maksimi 55 hlö, kiireetön vierailuvaraus ryhmille 1,5-2 tuntia
Salaattiaterian kera minimi 4 hlö, maksimi 55 hlö, kiireetön vierailuvaraus ryhmille 1,5-3 tuntia
Patapöydän kera minimi 10 hlö, maksimi 55 hlö, kiireetön vierailuvaraus ryhmille 2-3 tuntia
Jouluisen pitopöydän kera minimi 10 hlö, maksimi 55 hlö, kiireetön vierailuvaraus ryhmille 2-3 tuntia

Villa Kokkosen kahvi- ja teekauppa
Villa Kokkosessa on kahvi- ja teekauppa, josta vieraamme voivat ostaa itselleen Johan&Nyströmin huippuhyvää luomukahvia ja –teetä.
Kyseinen firma valittiin Euroopan kolmanneksi parhaaksi kahvinpaahtajaksi vuonna 2016. Myös kaikki Villa Kokkosessa tarjoiltava kahvi
on jauhettu Villa Kokkosen myllyllä Johan & Nyströmin tuoreista pavuista.
Koska kauppaan tutustuminen kuuluu taiteilijakotikierrosten ohjelmaan, matkanjohtajan kannattaa tiedottaa ryhmälle elämyksellistä
shoppailumahdollisuudesta ennen Villa Kokkoseen saapumista. Kauppamme tuotevalikoimasta kertova PDF-esite voidaan ladata
kännykkään tai tietokoneeelle sekä tulostaaa paperille osoitteessa www.villakokkonen.fi/kauppa.

Ulkokuvat ”kyllä”, sisäkuvat ”ei”
Valokuvaaminen on sallittua rajoituksetta Villa Kokkosen pihalla ja metsäpuutarhassa, sen sijaan kuvaaminen ei ole sallittua Villa
Kokkosen sisätiloissa. Matkanjohtajan on hyvä kertoa kuvauspolitiikastamme ryhmälle ennen vierailun alkamista.

Kenkäpolitiikka
Ulkojalkineet jätetään tuulikaappiin ja eteiskäytävälle. Villa Kokkosen isäntäparina vastaamme Järvenpään kaupungille taiteilijakodin
lattioiden ja mattojen säilymisestä moitteettomassa kunnossa. Talossa kuljetaan ympäri vuoden sukilla, mutta vieraamme voivat tuoda
mukanaan omat villasukat, sisätossut tai matalakantaiset vaihtojalkineet. Piikkikorot on kielletty.

Konserttisaliksi suunniteltu ateljee
Isäntäparin musiikkiesitykset kuunnellaan taiteilijakodin ateljeessa istuen selkänojallisilla tuoleilla, jotka laitamme ateljeehen ennen
vierailua kulloisenkin osallistujamäärän mukaisesti.

Taiteilijakodin kahvittelu- ja ruokailutilat
Villa Kokkosen isäntäpari vastaa ja huolehtii kaikista tarjoiluista pöytäjärjestelyineen. Ruokailua ja kahvittelua varten on käytettävissä
talon 1-3 huonetta.

Matkanjohtaja, kuljettaja sekä ryhmän mukana mahdollisesti tuleva opas
Jos ryhmällä on mukanaan oma opas, hän luovuttaa ryhmänsä Villa Kokkosen isäntäparin vastuulle taiteilijakodin portilla. Kun vierailu
päättyy, Villa Kokkosen isäntäpari saattaa vieraansa taiteilijakodin portille luovuttaen ryhmän takaisin oppaan vastuulle. Kuljettaja
veloituksetta (taiteilijakotikierros + mahdolliset tarjoilut), opas ja matkanjohtaja veloituksetta taiteilijakotikierroksen osalta.

Yksittäisten kävijöiden vierailuvaraukset ja ryhmävaraukset eivät ole yksityistilaisuuksia
Villa Kokkosessa voi samaan aikaan olla taiteilijakotikierroksella 50-60 henkeä.Taiteilijakodin isäntäpari vastaa siitä, että
tilaa riittää aina kaikille ja että talo ei ole milloinkaan ylikuormitettu.
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Laskutus, vai maksetaanko paikan päällä?
Yksittäiset vieraat
-

Taiteilijakotikierros ja mahdolliset tarjoilut maksetaan kortilla tai käteisellä Villa Kokkosen kaupassa vierailun päätteeksi.
Jos kyse on yleisölle avoimesta kierroksesta ilman tarjoiluja, lippuja ei tarvitse varata etukäteen.
Jos kyse on tilatusta taiteilijakotikierroksesta, minimimaksuperusteena on seitsemän päivää ennen vierailua vahvistettu
osallistujamäärä.
Pyydettäessä Villa Kokkonen / Mestart Oy laskuttaa tilaajaa s.postitse käyttäen minimilaskutuksen perusteena seitsemän
päivää ennen vierailua vahvistettua osallistujamäärää
Mikäli sitovasti vahvistettu vierailuvaraus peruuntuu kokonaan, Villa Kokkonen / Mestart Oy laskuttaa tilaajalta puolet
peruuntuneen vierailuvarauksen hinnasta.

Ryhmät
-

Maksut voidaan suorittaa Villa Kokkosen kaupassa kortilla tai käteisellä.
Jos ryhmä osallistuu yleisölle avoimelle kierrokselle, liput tulee varata etukäteen.
Jos kyse on tilatusta taiteilijakotikierroksesta, minimimaksuperusteena on seitsemän päivää ennen vierailua vahvistettu
osallistujamäärä.
Pyydettäessä Villa Kokkonen / Mestart Oy laskuttaa tilaajaa s.postitse käyttäen minimilaskutuksen perusteena seitsemän
päivää ennen vierailua vahvistettua osallistujamäärää.
Mikäli sitovasti vahvistettu vierailuvaraus peruuntuu kokonaan, Villa Kokkonen / Mestart Oy laskuttaa tilaajalta puolet
peruuntuneen vierailuvarauksen hinnasta.

Parhain tervetuloterveisin,

Elina ja Antti

Taiteilijakoti Villa Kokkonen / Mestart Oy
Tuulimyllyntie 5, Vanhankylänniemi
04400 Järvenpää

Isäntäpari Elina Viitaila ja Antti A. Pesonen
p. +358(0)414326166
info@villakokkonen.fi
www.villakokkonen.fi
www.instagram.com/villakokkonen
www.tripadvisor.fi & www.tripadvisor.com
www.facebook.com/villakokkonen/groups
www.facebook.com/AlvarAaltoVillaKokkonen
www.iconichouses.org/houses/villa-kokkonen

