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Helsingin kaupungin henkilöstön lahjaloma 2008–2009

Kohde: Haikon Kartano on lähellä, vain runsaan puolen tunnin ajomatkan päässä Helsingistä ja kuusi
kilometriä Porvoon idyllisestä vanhasta kaupungista. Haikon Kylpylä sijaitsee kauniissa,
kulttuurihistoriallisessa kartanomiljöössä. Ympärillä on laaja puisto ja merellinen luonto, joka
houkuttelee ulkoilemaan niin kesällä kuin talvella. Haikossa syöt hyvin ja saat huomaavaista
palvelua aikuisten arvostamassa rauhallisessa ilmapiirissä. Lisätietoja ja esim. ajo-ohjeet
löytyvät Haikon nettisivuilta: www.haikko.fi.

Lahjaloma 1: 2 vrk, perjantai - sunnuntai TAI lauantai – maanantai (ei juhlapyhinä), sisältää:
280 euroa §  2 yön majoitus Kylpylähotellin 1 hengen huoneessa (tai 2 hengen huoneessa)

§  2 x aamiaisbuffet Kartanossa
§  2 x puolihoitoateria: lounas TAI päivällinen Kartanossa
§  Yorokobi-HyvänOlon altaiden ja saunojen vapaa käyttö
§  Fitness Centerin vapaa käyttö
§  Päivän yleiset ohjatut liikuntatuokiot (jumppa pe ja la, vesijumppa ma)
§  Kävelysauvojen, polkupyörien, suksien ja frisbee-golfin vapaa käyttö
§ Lisäpaketti: 64 euron arvosta hemmottelevia tai fysikaalisia kylpylähoitoja

Lahjalomalainen saa hoidot arkihinnoin, vaikka Kylpylässä on lauantaisin korotetut hoitohinnat.
Maanantaisin hoidoista saa 10 % alennuksen. Käynti huippukylmässä 12 €/kerta (norm. 25 €).
Mahdollisen 64 euron ylimenevän osan lomalainen maksaa itse paikan päällä.

Lahjaloma 2: 4 vrk, maanantai – perjantai (ei juhlapyhinä, lahjalomaviikkoja rajoitetusti), sisältää:
280 euroa §  4 yön majoitus Kylpylähotellin 1 hengen huoneessa (tai 2 hengen huoneessa)

§  4 x aamiaisbuffet Kartanossa
§  4 x puolihoitoateria: lounas TAI päivällinen Kartanossa
§  Yorokobi-HyvänOlon altaiden ja saunojen vapaa käyttö
§  Fitness Centerin vapaa käyttö
§  Päivän yleiset ohjatut liikuntatuokiot (vesijumppa aamuisin ma – pe)
§  Kävelysauvojen, polkupyörien, suksien ja frisbee-golfin vapaa käyttö

Lahjalomalainen voi varata kylpylähoitoja omalla kustannuksella. Hoidoista ma–ti 10 % alennus.
Lahjalomalaisella ja hänen seuralaisellaan on mahdollisuus kokeilla erikoisuuttamme
huippukylmähoitoa -110 °C hintaan 12 €/hlö (norm. 25 eur).

Seuralaishinta: 97 euroa/vrk, sisältää: majoitus Kylpylähotellin 2 hengen huoneessa, aamiaisbuffet
Kartanossa, puolihoitoateria (lounas TAI päivällinen) Kartanossa, päivän ohjatut liikuntatuokiot
sekä Fitness Centerin, yleisten saunojen ja Yorokobi-HyvänOlon altaiden vapaa käyttö.
Seuralaispaketti maksetaan paikan päällä Haikossa.

Hyvä tietää: Lomavarauksen yhteydessä tulee myös tehdä hoitovaraukset hyvissä ajoin etukäteen,
noin neljä viikkoa ennen lomaa.

Varaukset: Arkisin puh. (019) 576 01 / Myyntipalvelu
Fax (019) 576 0398, sähköposti: reception@haikko.fi
Varausta tehdessä pyydämme ilmoittamaan koodin ”Helsingin kaupungin lahjaloma”.
Varauksen yhteydessä lahjalomalainen ilmoittaa laskutusosoitteen.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tervetuloa Hotelli Haikon Kartanoon ja Kylpylään!
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