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KYLPYLÄ JA DAY SPA

Vietä päivä kylpylässä itseäsi hemmotellen! Rentoudu lämpimissä poreissa ja
lempeissä löylyissä.
Yhdistä kylpyläkäyntiin myös kuntosali, haluamiasi hoitoja ja ruokailua.
Kylpylä käytettävissä ajanvarauksella
Kylpyläkäynnin kesto on 1h 30 min /hlö
Kylpylän ikäraja klo 18 jälkeen 12 vuotta
Kesäaikaan Kylpylä käytettävissä vain hotellivieraille.
15.8. alkaen tervetulleita myös päiväkävijät ma-pe kylpylän aukioloaikoina sekä su klo 14 jälkeen.

Ohjelma

alk.

20 €

/hlö

Kylpylähinnat v.2021

Hotellivieraat:
Hotellissa asuville kylpylän ja kuntosalin käyttö on maksuton. Huonehintaan sisältyy hotelliyötä
kohden yksi kylpyläkäynti sekä vapaa kuntosalin käyttö. Pyyhe ja kylpytakki sekä oma uimapuku
hotellihuoneesta mukaan.
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Päiväkävijät:
Päiväkävijöille (tark. ei asuvat) kylpylähinta sisältää yhden kylpyläkäynnin altaille ja saunoille sekä
pyyhevuokran. Lisämaksusta kylpytakkivuokra & kylpytossut +10€.
PÄIVÄKÄVIJÄN HINTA 2021
voimassa MA-PE kylpylän aukioloaikoina ja SU klo 14 jälkeen
Kertakäynti Kylpylään 20 €/aik., 15 €/lapsi 4-12v.
Kylpylä & Kuntosali 10 kerran sarjalippu 200 € (voimassa su-pe)
Kylpylä & Kuntosali kuukausikortti 1kk 75 € (voimassa su-pe)
PÄIVÄKÄVIJÄN HINTA 2022
voimassa MA-PE kylpylän aukioloaikoina ja SU klo 14 jälkeen
Kertakäynti Kylpylään 20 €/aik., 15 €/lapsi 4-12v.
(huom. kertaliput ei myynnissä kesäaikaan 24.6.-14.8.)
Kylpylä & Kuntosali 10 kerran sarjalippu 220 € (voimassa su-pe)
Kylpylä & Kuntosali kuukausikortti 1kk 150 €, 3kk 360 €, 6kk 490 € (voimassa su-pe)
varaa kylpyläkäynti

Tutustu kylpylän aukioloaikoihin

Turvallisesti Haikon Kylpylässä
Varmista miellyttävä, turvallinen kylpyläelämys ja varaa kylpyläaikasi etukäteen. Kylpyläaikoja porrastettu
ja rajallinen määrä pukukaappeja saatavilla vallitsevan tilanteen johdosta. Rajoitukset voimassa
toistaiseksi Koronapandemian johdosta. Tutustu Haikon kylpylään ja uuteen kylpyläetikettiimme tästä.

Kylpylähoidot
Katso vapaat hoitoajat ja tee varaus suoraan netistä tästä.

Herkuttele ravintoloissa!
Herkuttele rennommin kylpylän Spa Bistrossa tai ylellisesti kartanon ravintolassa.
Huom. kartanoravintolamme on hyvin suosittu varsinkin viikonloppuisin - varaathan pöydän ennakkoon.
Varaa pöytä Kartanoon
Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.
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