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STOCKMANN HUONETARJOUKSET

Virkistävä hotelliyö ja kylpyläloma Haikossa - loma lähellä ja turvallisesti.
Stockmannin kanta-asiakkaille tarjouksia hotelli Haikon Kartanon palveluihin. Tutustu etuihin ja varaa
hemmotteleva loma!

HOTELLITARJOUS
sisältäen
Yöpyminen kylpylä- tai kartanohotellissa, tutustu huoneisiin
Hotelliaamiainen
Kylpyläkäynti (ajanvaraus kylpylään etukäteen)
Sisäänpääsy kuntosalille
Ilmainen pysäköinti hotellin parkkipaikalla
kartanossa majoittuville lisäksi butler-service ja aamiaisella kuohuviiniä

PÄIVÄN PARAS HINTA - VARAA NYT, MUUTA JOUSTAVASTI
Suoraan Haikon nettisivuilta tilattuna Stockmannin kanta-asiakkaille päivän huonehinta ilman
ennakkomaksua joustavilla ehdoilla. Varaa nyt huone - voit tarvittaessa siirtää tai peruuttaa kuluitta
vaikka samana päivänä klo 18 mennessä!
Huoneita kartanossa ja kylpylähotellissa - huonehinta vaihtelee huonetyypin, ajankohdan ja
kysynnän mukaan.
VOIMASSA
Etuja saatavissa rajoitettu määrä ja saatavuuden mukaan. Hinnat sisältävät alv:n.
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Varaukset - varaa lomasi suoraan netistä
Syötä tulopäivä, klikkaa "Olen Stockmann kanta-asiakas" (huom. jätä tyhjäksi tarjous- ja
kiintiökoodikentät) ja varaa-nappia. Saat näkyviin Stockmann-huonetarjoukset sekä muut
normaalihintaiset lomapaketit, valitse etu ja lopuksi valitse toivomasi huonetyyppi.
Varaa LOMAPAKETTI
VINKKI: Lähde lomalle arkena ja nautit palveluistamme väljemmin ja edullisemmin!

Kylpylä ja hoidot
Hintaan sisältyy yksi 1,5 tunnin kylpyläkäynti/hlö/hotelliyö, ennakkovaraus.
TEE AJANVARAUS KYLPYLÄÄN
Hoitovaraukset: Katso vapaat kylpylähoidot ja varaa hyvissä ajoin ennakkoon suoraan netistä tästä.

Herkutellen Haikon ravintoloissa!
Rentoa ja mutkatonta ruokailua kylpylähotellin Spa Bistrossa ja maittavia menuita kartanon ravintolassa.
Huom. kartanoravintolamme on hyvin suosittu - varaathan pöydän ennakkoon.
Varaa pöytä KARTANORAVINTOLAAN

Haikko sijaitsee luonnon keskellä ja meren rannalla! Hotellivieraiden käytössä iso kartanopuisto
frisbee/multigolf-ratoineen ja lähellä metsäpolkuja ulkoiluun. Kylpylässä voit kuntoilla monipuolisessa
kuntosalissa, rentoutua kylpylän altailla ja tilata hemmottelevia hoitoja.

Turvallisuutesi vierailusi aikana Haikossa on meille tärkeää. Teemme kaikkemme, että Haikossa
hyvinvointi ja hygienia ovat erityisen hyvin hoidettu. Tutustu hotellimme toimenpiteisiimme COVID 19 koronaviruksen ehkäisemiseksi tästä.
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