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HINTA-ARVIO HÄÄT VILLA HAIKOSSA
60-250:LLE

HÄÄT VILLA HAIKOSSA 60–250:lle
Villa Haikko on meren rannalla sijaitseva upea saaristolaishuvila, joka tarjoaa upeat
puitteet yksityisiin perhejuhliin. Villa Haikossa on iso tanssilattia, ﬂyygeli ja
esiintymiskoroke.
Hotelli Haikon Kartano vastaa kaikista juhlatilan ruoka- ja juomatarjoiluista (juhlatila on Haikon Kartanon
anniskelu- ja ravintola-aluetta).

Villa Haikon juhlan hinta-arvio (v.2021), alk. 99 €/hlö
sisältäen
lasillinen kuohuviiniä onnittelumaljana (14cl)
hääateriana runsas juhlabuﬀet, hääkakku ja kahvit TAI pöytiintarjoiltava menu (alku-,pääruoka,
hääkakku ja kahvit), tutustu juhlatarjoiluihin tästä.
½ pulloa talon viiniä ja Haikko-vesi
Buﬀetpöydässä on lista ruokalajeista, menukortit pöytiin tarjoiltavissa menuissa
Buﬀetpöytien kukka-asetelmat ja pöytäkukkana 1 kukka (ruusu/gerbera/neilikka ja vihreä lehti),
kukan väritoive huomioidaan
Ruokailupöydissä valkoiset ledikynttilälyhdyt
Valkoiset pöytäliinat ja kangasservetit
Sini-valkoraidalliset tuolihuput (lisämaksusta valkoiset tuolihuput alk. 5 €/tuoli)
Villa Haikko -juhlatilan maks. 8 tunniksi (tilavuokra 0 € kun väh.120:lle, lisätilavuokra hlömäärän
mukaan kun vieraita 60-119)
2 x 1-tunnin suunnittelupalaveri myyntineuvottelijan kanssa
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Hinta yhteensä alk. 99 €/hlö
alk. 99 € /aik., n. 42 € / lapsi 4-12 v sis. ed.main. juhlabuﬀet-tarjoilulla
alk. 103 € /aik., sis. ed.mainitut pöytiin tarjoiltavalla menulla
alle 4 v. lapset ilmaiseksi
Tutustu myös: Häät Haikon Kartanossa

Lisätarjoilut ja -palvelut
Lisämaljat esim. lasillinen kuohuviiniä alkaen 9,60 €.
Suosittelemme cocktail-paloja tai muita snacks'ejä tarjoiltavaksi maljojen kanssa.
Viinien jatkokaadot alkaen 50 €/pl
Loppuillan juomatarjoilu
Yöruoka alk. 8 €/hlö
Mahd. lisätilavuokrat ja lisäkoristelut
Hääyö ja juhlavieraiden hotellihuoneet
Kylpylä- ja kampaamopalvelut
Esiintyjien ruokailu

Juhlatila ja tilavuokrat
Juhlatila on käytössänne 8 tuntia alkaen onnittelumaljojen tarjoiluajasta. Suosittelemme juhlan
alkamisajaksi klo 16. Tilavuokra vaihtelee vierasmäärän mukaan, esimerkiksi:
Tilavuokra 0 €, kun vieraita vähintään 120
Tilavuokra 1000 €, kun vieraita vähintään 80
Tilavuokra 1500 €, kun vieraita 60 tai vähemmän

Vihkiminen
Mikäli haluatte kirkkovihkimisen tilalla järjestää vihkimisseremonian Haikossa, onnistuu se kartanopuiston
Vihkipaviljongissa, sisätiloissa Villa Haikossa tai Kartanon Salongissa. Papin/tuomarin hääpari varaa itse.
Vihkitilan vuokra 230 € sis. vihkipöydän, kukan, mikrofonin, kaiuttimen, polvistumiskorokkeen sekä
vihkipaviljongin nurmikolle 10 kpl puutarhatuoleja
Lisätuolit Vihkipaviljongille + 3 €/kpl (maks. 120 kpl)

Juhlatilan koristelu
Hintaan sisältyy edellä mainittu salin koristelu. Buﬀetpöydässä kukka-asetelma. Pöytäkukat ovat
kirkkaassa lasimaljakossa, 1 kukka (ruusu/neilikka/gerbera+vihreä lehti) /noin 4-5 asiakaspaikkaa, kukan
väri asiakkaan toiveen mukaan.
Asiakkaan itse tuomista koristeista sovittava ennakkoon juhlapalvelumme kanssa, pienet somisteenne
laitamme paikoilleen lisämaksusta 60 €/tunti. Kun haluatte jotain erikoisempaa tai teemaa, luotettavat
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yhteistyökumppanimme auttavat erillisveloituksella koristelemaan juhlatilastanne juuri teidän toivomanne.

Ohjelma ja jatkot
Ohjelman ja tarjoilun yhteen sovittaminen on hyvä suunnitella ennakkoon. Hääpari voi hoitaa kaikki
musiikki- ja ohjelmatilaukset itse. Esiintyjien tulee tuoda omat PA-laitteet. Esiintyjien ruokailut: 19 €/hlö
(ruokailutila kartanossa)
Villa Haikossa on oma baaritiski, josta loppuillan juomat on tarjolla.
Villa Haikkoon on mahdollista saada jatkoaikaa klo 24–02. Lisätuntien ja jatkoajan veloitus on 360 eur /
alkava tunti. Halutessanne voitte myös siirtyä jatkoille Kartanon Kellari & Pub -ravintolaamme, joka
avoinna kaikille hotellivieraillemme lauantaisin klo 02 asti.

Lapset
Lapset 4-12v -50 % menun hinnasta, lapset alle 4v veloituksetta.

Erikoisruokavaliot
Valmistamme kaikki ruoat mahdollisuuksien mukaan laktoosittomina. Mahdolliset muut erikoisruokavaliot
huomioimme ja hinnoittelemme erikseen (lisämaksu erikoisruokavaliosta 3 €/hlö).

Hääyö ja juhlavieraiden huoneet
Hääyön paketti: Hääparin kannattaa tulla jo edellisyönä, jolloin häähuone on käytettävissä jo hääpäivän
aamusta. Kartanohotellissa romanttisia hotellihuoneita: Classic-, Imperial ja Sviitti-huoneluokissa.
Kylpylähotellista suosittelemme lähellä kylpylän palveluista sijaitsevia tilavia Deluxe-huoneita ja
poreammeellisia kylpylähotellin Sviittihuoneita. Pyydä tarjous hääyöhön myyntipalvelusta.
Yli 30 hengen hääjuhlan yhteydessä annamme vieraillenne erillisen majoitustarjouksen.
Huonehintaan sisältyy kartanoaamiainen sekä sisäänpääsy kylpylään ja kuntosalille. Kartanohotellissa
majoittuville sisältyy lisäksi butler-service ja aamiaiselle katettu pöytä, kuohuviiniä ja herkkutornin antimia.
Huoneet ovat käytettävissä tulopäivänä klo 15 lähtien ja lähtöpäivänä klo 12 asti

Hää- ja juhlakampaukset ja meikkaukset
Suosittelemme lämpimästi meikkaus- ja kampauspalveluitamme, yksi stressi vähemmän kun hoituu
samassa paikassa.
Hemmotteluhoidot ja häämeikit suoraan online hoitovarauksistamme tai puhelimitse
hoitovaraamosta 0600 130 90.
Hää- ja juhlakampaukset, parturipalvelut ja amerikkalaiset parranajot: Haikon Kylpylähotellissa
sijaitseva Hiushuone Taika, kampaamo- ja parturiyrittäjä Anu Porkka puh. 044 244 2781,
hiushuonetaika@gmail.com
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Ennen hääpäivää
Vietä jo edellinen yö kaasojen ja bestmanien kanssa ja valmistaudu rauhassa yhteen elämän tärkeistä
päivistä. Rentoudu kylpylän allasosaston lämpimissä poreissa tai meren rannalla Haikon tilaussaunoilla,
joissa viihtyisät takkatuvat. Tutustu kylpylään.

Saapuminen
Haikon Kartano on Helsingistä reilun ½ tunnin ajomatkan päässä, Porvoon keskustaan matkaa noin 7
kilometriä. Haikossa on iso ja ilmainen parkkipaikka. Helsingin ja Haikon välillä on arkisin suora
bussiyhteys. Vieraiden yhteiskuljetus järjestyy luotettavien yhteistyökumppaniemme toimesta.
Saapumisohjeet kotisivuillamme: Ajo-ohje ja liikenneyhteydet

Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Edellä mainituissa esimerkeissä käytetty vuoden 2020 hintoja.
Vastaamme mielellään kysymyksiinne ja olemme avuksi juhlanne suunnittelussa.
Hotelli Haikon Kartano & Spa / Haikon Juhlapalvelu

Tutustu Villa Haikkoon virtuaalisesti!
Kysy vapaita ajankohtia

Kuvagalleria

Haikko.ﬁ | Tallennettu 29.11.2021, 17:07

Sivu 4

Hotelli Haikon Kartano & Spa, Haikkoontie 114, 06400 Porvoo | Varaukset: www.haikko.ﬁ

Haikko.ﬁ | Tallennettu 29.11.2021, 17:07

Sivu 5

Hotelli Haikon Kartano & Spa, Haikkoontie 114, 06400 Porvoo | Varaukset: www.haikko.ﬁ

Haikko.ﬁ | Tallennettu 29.11.2021, 17:07

Sivu 6

