HÄÄJUHLA KARTANOSSA
Tilat

Päärakennuksessa voidaan järjestää häät maksimissaan noin
130hlö:lle.
Vuokra-aika alkaa aamulla klo 9.00 ja loppuu yöllä klo 01.00. Juhlaa
voi jatkaa vielä tämän jälkeen lisämaksusta (100€) maksimissaan klo.
02.00 saakka. Valomerkki tulee aina puolta tuntia ennen
lopetusajankohtaa, jonka jälkeen musiikki ja tarjoilu lopetetaan.
Varatessasi tilan ei tällöin päärakennuksen muissa tiloissa pidetä
muita tilaisuuksia, paitsi minikylpylässä (sijaitsee erillisessä
rakennuksessa).
Tilan vuokraan kuuluu lisäksi häiden suunnittelu/konsultointi (2h),
tarjoilijat, astiat, kalusteet, valkoiset pöytäliinat, kankaiset lautasliinat,
pitkät kynttilät ja tilojen siivous.
Hintoihin kuuluu myös musiikin ja puheen toistoa varten vahvistava
studiokaiutin (varustettu 3,5” liittimellä). Lisäksi päärakennuksessa on
käytössä sähköpiano.

Ruoka

Kartanolla on oma valmistuskeittiö, jossa kaikki ruoka valmistetaan
kokkiemme toimesta. Hääkakun (kts. kakkuhinnasto) tilaamme
toiveidenne mukaan konditoriasta ja se tarjoillaan pysty- tai
viuhkatelineestä.

Juomat

Ruokatarjoiluihin kuuluu aina normaalit ruokajuomat (vesi, maito ja
kotikalja). Kartanollamme on A-anniskeluoikeudet, joten kaikki
alkoholijuomat tulee tilata kartanolta. Päärakennuksen yläkerran
tarjoiluhuoneessa on baari, josta voi tilata mietojen alkoholijuomien
lisäksi erilaisia juomasekoituksia. Koko kartanon alueella (mukaan
lukien parkkipaikat) omien tarjottavien nauttiminen ei ole sallittua.
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Koristelu

Normaalin kattauksen lisäksi taittelemme pöytiin lautasliinat ja
asettelemme kynttilät. Kukat, pöytäkortit, yms. asiakas voi toimittaa
itse, tai sitten tilata ne meiltä erillistä korvausta vastaan.

Tarjoilu

Tarjoilijat, sekä keittiöhenkilökunta sisältyvät hintoihin.
Henkilökunta varataan asiakasmäärän ja tarjoilujen perusteella.

Hinnat

Tilavuokrat kesäaikana (1.5. – 30.9.)
Päärakennuksen juhlatilat 720€
Tilavuokrat talvikana (1.10. – 30.4.)
Päärakennuksen juhlatilat 490€
Oheispalvelut
Lapsille DVD ja televisio 50€
Mikrofonipaketti 50€

Peruutukset

Kartanon varaus on sitova, kun varausmaksu on maksettu. Alustavia
varauksia emme valitettavasti pysty ottamaan vastaan. Peruutuksen
sattuessa varausmaksua ei palauteta ja peruutuksen sattuessa alle
kuukausi juhlapäivästä perimme asiakkaalta puolet arvioidusta
kokonaishinnasta. Tutustu erillisiin peruutusehtoihin.

Maksu

Lopullinen lasku lähetetään asiakkaalle ennen häitä, joten vahvistettu
vierasmäärä tulisi olla viimeistään kolme viikkoa ennen tilaisuutta
tiedossamme. Lasku on maksettava ennen tilaisuutta.

Muutokset

Mahdolliset muutokset esimerkiksi kellonaikoihin on sovittava
erikseen.
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
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