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HAIKON KARTANON ja HELSINGIN KAUPUNGIN SOPIMUS
VUODELLE 2008

Hotelli Haikon Kartano tarjoaa onnistuneen yhteistyön pohjalta
käyttöönne myös ensi vuodelle sopimusta, joka sisältää
seuraavanlaisia etuja:

1.  KOKOUSTUOTTEET:

Päivän koulutustilaisuus
Sisältö Kahvibuffet aamu- ja iltapäivällä

Lounas Kartanossa (alku- ja pääruoka)
Kokoustila ja välineet

                         (videotykki, piirtoheitin, valkokangas ja 2 fläppitaulua)

Hinta kokoustila kongressikeskuksessa
64 €/hlö (normaalihinta 69 €/hlö)
Lauantaisin, sunnuntaisin ja maanantaisin 47 €/hlö

Esim. Kahden päivän kokouspaketti
Sisältö 2 x kahvibuffet (klo 8-16)

2 x lounas Kartanossa (alku- ja pääruoka)
Kokoustila ja välineet

                                                          (videotykki, piirtoheitin, valkokangas ja 2 fläppitaulua)
1 vrk majoitus Kongressihotellissa
1 x aamiaisbuffet Kartanossa
HyvänOlon altaiden ja saunojen sekä kuntosalin käyttö

Sopimushinta kokoustila kongressikeskuksessa
150 €/hlö 2 hengen huoneessa (normaalihinta 191 €)
185 €/hlö 1 hengen huoneessa (normaalihinta 233 €)

Viikonloppuisin (perjantai klo 16 jälkeen)
kokoustila kongressikeskuksessa
143 €/hlö 1 tai 2 hengen huoneessa
 * huom! ei lisämaksua 1 hengen huoneesta

Sopimushinta Villa Haikossa Lisähinnat edellä mainittuihin kokouspaketteihin
10 €/hlö kun ryhmän koko on 60 hlöä tai yli ja
15 €/hlö kun ryhmän koko on alle 60 hlöä sisältäen
kokoustilan Villassa klo 9-17.

Iltatilaisuudet Villa Haikossa tarjousten mukaan.

Ilta-ateria Kolmen ruokalajin kokouspäivällinen 31 €/hlö (normaalihinta 36 €)
tai suositusmenu, josta 7 %:n alennus.



Lisäedut kokousryhmille: Kartanomajoituksen lisämaksu sunnuntai – perjantai välisinä
öinä 21 €/hlö/yö (normaalihinta 42 €)

Alkuviikon etu:
Sunnuntai - maanantai ja maanantai – tiistai välisinä öinä
kokouspaketista alennus 20 €/hlö/yö

W-lan-yhteys W-lan-yhteys käytössänne maksutta. (norm. 10 eur/hlö/vrk).
Maksutelevision kautta hotellihuoneessa tilattu langallinen
Internetyhteys on maksullinen.

Laskutus  Mikäli Helsingin kaupungin tilaisuuksissa osanottajien paketit
                                                    laskutetaan kaupungin eri yksiköihin, vain päälaskusta peritään
                                                    laskutuslisä.

Sopimusasiakkaan kokous etuviikot:
Etuviikoilla 1–2,  8–9,  12–13,  18,  26–31 ja 50–52
lisäalennus sopimushintaisesta kokouspaketista 20 €/hlö/yö

2. MUUT PALVELUT
Sopimushintainen tyhy-päivä.

3. HENKILÖSTÖEDUT
Helsingin kaupungin henkilökunta saa vapaa-ajan käytössä
* 15 % alennuksen majoitushinnaston lomapaketeista tai
* sopimushuonehinnan Kylpylähotellissa 120 €/huone/vrk
* edellä mainittuihin majoitusetuihin liittyen ruokailun
   yhteydessä lasilliset kuohuviiniä veloituksetta
Etu on voimassa kahdelle aikuiselle. (Etu ei koske juhlapyhiä,
kokouspaketteja eikä työhön liittyvää matkustusta. Henkilöstöedusta
on mainittava varausta tehtäessä.)

Varaukset puh.  (019) 57 601/myyntipalvelu tai sähköposti
myynti@haikko.fi

HAIKON KARTANO HELSINGIN KAUPUNKI

Raija Huovinen Hannu Tulensalo
Kylpylänjohtaja Henkilöstöjohtaja
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TYHY-päivä Haikon Kylpylässä 2008

ñ Tervetuloa Haikkoon! Tulokahvibuffet

ñ Liikunnallinen osuus Kesto 45–60 min/ohjelma.
Liikuntaa ryhmän toiveiden mukaan, valitse yksi seuraavista:
− Hauska ja vauhdikas luutapallo ulkona puistossa
− Core (vahvistetaan keskivartalon lihaksia rauhallisen tehokkaasti)
− Lady RVP (Reisien, Vatsan ja Pakaroiden kiinteytystunti) / Äijäpiiri miehille
− Gymstick Nordic walking / Sauvakävely
− Body relaxing – hitailla, hallituilla liikkeillä kehon ja mielen yhteishallintaa,
      loppurentoutus

ñ Sauna ja uinti Rentoutumista Yorokobi-HyvänOlon altailla
 - sis. kylpytakki ja pyyhe

ñ Lounasbuffet Salaatteja, lämmin ruoka ja jälkiruoka

ñ Luento-osuus Kesto n. 1 tunti/luento. Valitse yksi seuraavista aiheista:
− Lähteekö ääntä? puhetyöläisen äänihuollon aakkoset
− Miksi liikkuisin?
− Rentoutuminen osana hyvinvointia
− ”Niskasta kiinni”!
− Vireyttä ja työkykyä terveellisestä ravinnosta

ñ Rentoutusosuus Kesto 45 min – 1 tunti/ohjelma. Valitse yksi seuraavista:
− Ohjattua niska-hartiahierontaa ryhmässä
− Syvärentoutus
− Kierros frisbeegolfia Kartanon puistossa
− Rentoutuen irti kiireestä stretching-venyttelyä hyödyntäen

TYHY-päivän hinta VUOSISOPIMUSASIAKKAALLE  75 €/hlö (norm. 79 €)

....................................................................................................................................................

HUOM. Vuonna 2008 etuviikoilla 1–2 , 8–9, 12–13, 18, 26–31 ja 50–52
hinta ainoastaan 69 €/hlö!

....................................................................................................................................................

Hinnat ovat voimassa vähintään 10 henkilön ryhmälle.
Hintaan sisältyy 1 x kahvibuffet, lounas sekä yllä oleva ohjelma ja se sisältää alv:n.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Lisämaksusta mahdollisuus tilata lisäohjelmia, yksilöhoitoja, kuntotestejä ym.
Kysy myös majoitustarjousta tyhy-päivän yhteyteen!
Lisäetu: maanantaisin ja tiistaisin –10 % yksilöhoidoista!

VARAUKSET: Puh. (019) 576 01/myyntipalvelu, hotelli.haikko@haikko.fi
Hoitovaraukset: Puh. (019) 576 01/hoitovaraukset, hoitovaraamo@haikko.fi
Lisätietoja: www.haikko.fi
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