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POLTTARIT KYLPYLÄSSÄ

Tee polttaripäivästä ikimuistoinen ja pidä hauskaa yhdessä ystäviesi kanssa!
Aloita kuplivalla juomalla, rentoudu kylpylässa ja varaa yhteinen liikunta- tai
kauneushetki. Vai nautitteko yhdessä privat saunan porepaljusta ja
merenrantamaisemista? Toteutamme päivän toiveidesi mukaisesti.
Kaason kultainen sääntö kuuluu: älä järjestä sellaisia polttareita, jotka itse haluaisit vaan sellaiset, joista
polttarisankari nauttii.

Esimerkkejä polttariohjelmaksi ryhmille Haikossa 2021
Hinta noin 30 € - 60 € /hlö
Nauti kylpylästä 15 € – 30 €/hlö sis. kylpylän altaat ja saunat, kylpytakki, tossut ja pyyhe (hinta
viikonpäivän ja ryhmäkoon mukaan)
Skumppajooga 27 €/hlö sis. lasillisen kuohuvaa (väh. 10:lle), tutustu liikuntatunteihin
Privat sauna + ulkoporepalju 2h, lasillinen kuohuvaa, kananpoika-Caesar-salaatti, leipä alk. 59 €/hlö
(väh. 10:lle)

Hinta alkaen 60 € /hlö
3-ruokalajin illallismenu kartanoravintolassa alk. 62 € /hlö
Hemmottele kylpylähoito polttarisankarille, tutustu hoitoihin

Hinta alkaen 80 € /hlö
Yöpyminen (1 yö, kylpylähotellin deluxe-4hh / standard-2hh), kylpylä & kuntosali, kartanoaamiainen,
alk. 80-95 €/hlö
Ed. main. majoituspaketti ja 3-ruokalajin illallinen kartanoravintolassa esim. viikonloppuun alkaen
noin 150 €/hlö
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Ohjelma

alk.

30 €

/hlö

Virkistäviä hoitoja kylpylässä ja kivaa tekemistä yhdessä
Yllätä polttarisankari tarjoamalla hänelle kosmetologin kauneushoito, tutustu hoitoihin ja varaa.
Polttareissa on yleisesti ollut tapana morsiamen tai sulhasen rohkeuden testaaminen. Polttareihin saa
sopivasti lisämaustetta tarjoamalla sankarille - 120 asteen huippukylmä tai koe koko ryhmällä tämä huikea
pakkaselämys!
Tai kokeiletteko jotain sporttista lajia mm. nuijasählyä tai hohtofrisbeegolﬁa puistossa. Rennompia lajeja
etsiville tarjolla hyvä valikoima Pilateksesta säkkituolirentoutukseen ja lempeään puistojoogaan. Kivaa
tekemistä ryhmille

Voimassa
Hinnat sisältävät alv:n ja ovat voimassa v.2021. Hinnat vaihtelevat viikonpäivän ja ryhmäkoon mukaan.
Kysy tarjous myyntipalvelusta.

Herkuttelua kartanoravintolassa
Tarjolla vuodenaikojen parhaita raaka-aineita sekä makujen, tuoksujen ja värien juhlaa klassiseen
kartanotyyliin. Tutustu a la carten menuisiin.
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