HAHKIALAN KARTANON

RYHMÄPAKETIT 2020

A CAPPELLA -KVARTETTI & KARTANOLOUNAS
alkaen 50 € / hlö
• Lounasbuffet
• Musiikkiesitys (30 min)

UUTUUS
2020

Lauluryhmä Dominutzin kvartetti esittää monipuolista
lauluohjelmistoa omaleimaisella otteella. Tämä neljän naisen
kokoonpano valloittaa yleisönsä kevyellä ja laadukkaalla
a cappella -laulullaan. Ohjelmistossa on monipuolinen kattaus
tämän päivän viihdemusiikkia ja yllättäviäkin klassikoita.
Dominutzin kanssa kuulijat pääsevät musiikkimatkalle
tunnelmasta toiseen - esitys ei takuulla jätä ketään kylmäksi!
Esimerkkihinta on minimi 40 hlön ryhmälle.

PUUTARHAKIERROS & KARTANOLOUNAS 33 € / HLÖ
HUOM! Varattavissa kesä-, heinä- ja elokuussa.
• Lounasbuffet
• Opastettu kierros Hahkialan barokkipuutarhassa* (30 min)
Kierroksen aikana tutustutaan puutarhan neljään osioon; läntiseen-,
eteläiseen-, itäiseen- ja pohjoiseen puutarhaan, jotka ympäröivät
päärakennusta. Lisämaustetta kierrokselle tuo nykyisen isännän,
Karl Fazerin, puutarhaan tuomien patsaiden tarinat.
*Hahkialan Kartanon puutarha on yksi Suomen varhaisimpia
muotopuutarhan toteutuksia, jonka suunnitteli aikansa tunnetuin
puutarha-arkkitehti Paul Olsson. Hän suunnitteli samaan aikaan
isänsä kanssa myös Kultarannan puutarhan.

HENGÄHDYSHETKI BAROKKIPUUTARHASSA 45 € / HLÖ
HUOM! Varattavissa kesä-, heinä- ja elokuussa.
• Fysioterapeutin ohjaama rentoutus (30 min)
• Lounasbuffet
• Talon historiikki (30 min)

VARAUKSET & TIEDUSTELUT:
Myyntipäällikkö Katja Balakin
myynti@hahkiala.com tai puh. 050 517 8194

Hahkialantie 30, 14700 Hauho
www.hahkiala.com

UUTUUS
2020

MATINEA & KARTANOLOUNAS 45 € / hlö
• Lounasbuffet
• Aamupäivä- tai iltapäivämatinea Musiikkisalissa (30 min)
Hämeenlinnalainen pianotaitelija Tuomas Nikkanen vie kuulijat
ikimuistoisiin tunnelmiin kirstallikruunejen loisteessa.
Ohjelmasisällöksi voi valita yhden seuraavista vaihtoehdoista:
Sibelius*, Kuula, Merikanto, suomalainen trio tai Chopin.
*Hahkialan Kartanon ja Sibeliuksen siteet ovat erittäin läheisiä,
sillä Aino Sibelius (o.s. Järnefelt) oli kartanon silloisen isännän
Axel Fredrik Charpentierin vaimon, Helmi Julian (o.s. Järnefelt)
serkku. Jean ja Aino vierailivat usein Hahkialassa.

KARTANOLOUNAS & HISTORIIKKI 28 € / HLÖ
• Lounasbuffet
• Talon historiikki (30 min)
Kierroksen aikana kuullaan talon historiasta aina 1600 -luvulta
lähtien, tutustutaan aulan ja Ruokasalin muotokuviin, nykyisen
isännän trofee -kokoelmaan ja kuullaan ehkä pari
kummitustarinaakin.

HERRASKARTANON KAHVIPÖYTÄ & HISTORIIKKI 25 € / HLÖ
• Notkuva iltapäiväkahvipöytä Kartanon herkuilla
• Talon historiikki (30 min)

MAALAISKAHVIT & HISTORIIKKI 13 € / HLÖ
• Kahvi & suolainen tai makea kahvileipä
• Talon historiikki (30 min)

KARTANOLLA TAPAHTUU
Tervetuloa ryhmän kera Hahkialan yleisötapahtumiin.
TI 30.6. - LA 4.7.2020 Hauhon Musiikkijuhlat
Hahkialan Kartanolla on keskiviikosta perjantaihin lounaskonsertit
ja lauantaina kevyempää musiikkia kumpuava Makasiini Klubin ilta,
jota ennen on mahdollista nauttia illallinen.
Lisätietoja: www.hauhofestival.fi
PE 10.7.2020 klo 18-24 Herkkujen Yö Hauholla
Tervetuloa nauttimaan hauholaisten kartanoiden, tilojen ja
ravintoloiden herkuista, kun todellinen kesäyön ruokatapahtuma
valtaa kylän! Hinnat vaihtelee kohteittain, ei sisäänpääsymaksua.
Varaa ennakkoon ryhmälle herkkupaketti 15 € / hlö.
LA 28.11.2020 klo 10-15 Hahkialan Joulunavaus
Tule kokemaan aitoa Joulun tunnelmaa, tapaamaan kädentaitajia ja
hankkimaan lahjat pukinkonttiin. Ei sisäänpääsymaksua.
Glögi & joulupuuro varattavissa ryhmille ennakkoon 8 € / hlö.

MUUT TIEDOT:
Esitteen hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron. Hinnat ovat voimassa minimi 20 hlön ryhmälle ellei
toisin mainita. Myönnämme buffetruokailusta yhden vapaan per 25 maksavaa. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

