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KESÄHÄÄT VANAJANLINNASSA  
 
Katumajärven rannalla Hämeenlinnassa sijaitseva Hotelli Vanajanlinna on tunnetusti yksi maamme upeimmista 
juhlakohteista. Onnistunut tilaisuus on meille kunnia-asia ja kuuntelemme asiakkaittemme toiveita tarkasti.  
Vanajanlinnassa on kaikki kohdallaan.  
 
Hääsesonkiaikana (kesä-syyskuu) järjestämme lauantaisin min. 100 hlön hääjuhlia. 
Pienemmät tilaisuudet ohjaamme sesonkiajan arkipäiville tai sesongin ulkopuolelle. 
 
Myymme sesongin hääjuhlia pakettina, johon kuuluu aina tilat ja majoitusta. Muille ajankohdille teemme räätälöidyn 
tarjouksen toiveittenne mukaisesti. Varaus vahvistetaan maksamalla 2500 € euron varausmaksu. 
 
Hääpakettiin sisältyy 2 tapaamista myyntipalvelumme kanssa ennen juhlapäivää. Lisätapaamisista veloitamme 
erikseen. Huomioittehan, että aloitamme hääjuhlanne järjestelyt 3 kk ennen juhlapäivää.   
 
 

Tilaisuuden kulku ja palvelut (alustava): 
 
Vihkiminen (ilmoitattehan meille vihkipaikan ja – ajan) 
- Hämeenlinna-Vanajan seurakunta www.hameenlinnanseurakunnat.fi  
- Digi- ja Väestötietovirasto dvv.fi/vihkiminen  
 
Aikataulua suunnitellessanne pyydämme huomioimaan, että huoneet ovat majoittujien käytössä klo 15.00 alkaen.  
 
Hääparin onnittelut ja onnittelumalja 
 
Ruokailu 
 
Ruokailun jälkeen pieni tauko ja mahdollista ohjelmaa 
 
Kakkukahvit  
 
Tanssia ja muuta ohjelmaa 
- Autamme mielellämme orkesterin ja ohjelman valinnassa ja varaamisessa. 
HUOM! Juhlapaviljonki on käytettävissänne klo 24.00 asti. 
 
Siirtyminen Salakapakkaan 
 
Yöpala  
 
Vanajanlinnassa on A-oikeudet. Baari on auki koko tilaisuuden ajan.  
Omien tarjoilujen tuominen Vanajanlinnaan ei ole sallittua. 
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Hääpaketti 100 – 200 henkilölle: 11 500 €, sisältäen 
 
- Vihkitilajärjestelyt Linnan puutarhassa tai Ryti-Salissa (20 istumapaikkaa, vihkipöytä ja polvistumisjakkarat) 
- Juhlapaviljonki juhlatilana 
- Salakapakka yksityisenä jatkotilana 
- 25 kahden hengen huonetta aamiaisineen 
- kaksi tapaamista myyntipalvelun kanssa 
Pakettiin ei sisälly mitään tarjoiluja. 
Juhlatila on käytettävissänne juhlapäivänä klo 12-24. 
 
Juhlatilajärjestelyt käsittävät tuolihuput, valkoiset pöytäliinat, valkoiset kangasservietit ja tuikkukynttilät.  
Kukka- ym. koristelut asiakas tilaa itse.  
 
Mikäli juhlatilana on Juhlasali, hääpaketin hinta on 10 500 €. 
 
Lisämaksusta: 
Lisätapaamiset myyntipalvelun kanssa: 100 € / 2 h 
Lisähuoneet/yöt: alk. 180 €/huone aamiaisineen 
Lisävuoteet: 40 €/kpl (retkisänky vauvalle 20 €/kpl) 
Hääsomisteiden esillelaitto (valmiit somisteet): alk. 250 € 
Nettivarauskoodin luonti (majoitusvarausten vastaanotto online-järjestelmässämme): 120 € 
Muut mahdolliset lisäpalvelut hinnoitellaan erikseen. 
      
Häämenu: valintanne mukaan, joko pöytiin tarjoiltu tai buffet 
- lasten hinnat: alle 4-vuotiaat veloituksetta, 4-11 -vuotiaat - 50% 
- buffetmenun hinta sisältää veden ruokajuomaksi ja kahvin / teen  
 
Hääkakku: leipomon hinnaston mukaan  
 
Yöpala: valintanne mukaan ehdotuksistamme 
 
 
Maksutapa: 
Ennakkomaksu- ja peruutusehtojemme mukaisesti.  
Pidätämme oikeuden kaikkiin hinnanmuutoksiin. 
 
 
 
Ystävällisesti 
Vanajanlinnan myyntipalvelu   
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Toimitus- ja maksuehdot 

 
Pyydämme ilmoittamaan laskutuksen perusteena toimivat tarkennukset, kuten tilaisuuden henkilömäärä, tarvittavien huoneiden 
määrä, majoittujien nimilista ja huonejako, aikataulu sekä muut toivomukset seuraavasti: 
 

Alle 50 hlön tilaisuuksissa 14 vrk ennen tilaisuuden alkua 
Yli 50 hlön tilaisuuksissa 21 vrk ennen tilaisuuden alkua 

 
Henkilö- ja huonemäärän vahvistamisen jälkeen sallimme vain ravintolapalveluiden osalta +- 10 % poikkeaman jos siitä on 
ilmoitettu myyntipalveluumme viimeistään 4 arkipäivää ennen tilaisuutta. Laskutusperusteena käytämme 4 arkipäivää ennen 
vahvistettua henkilömäärää. Mahdollisesti Linna Golf Oy:ltä tilattujen green fee-lippujen osalta hyvitys on 5 %. 
 
Tilavaraus on voimassa vahvistetulle ja aikataulutetulle osanottajamäärälle. Ilmoitetun osanottajamäärän pienentyessä olennaisesti 
on hotellilla oikeus osoittaa toinen tila varaajalle. 
 
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Tuotteet ja palvelut sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäverokannan. 
 
Vanajanlinna lähettää vain sähköisiä laskuja, minimilaskutus 150 €. Laskulla maksettaessa veloitamme laskutuslisän 15 €. 
Maksuehtomme on 7 vrk netto. Viivästyskorko kulloinkin voimassa olevan lain mukaisesti. 
 

Peruutusehdot 
Varaajalla on oikeus peruuttaa varauksensa seuraavin ehdoin: 
 
  Veloitukseton   Veloitus  Veloitus 
Henkilömäärä  peruutusaika  50 %  100 %  

alle 50  peruutus viimeistään  peruutus alle 30 vrk peruutus alle 14 vrk 
  30 vrk ennen tilaisuutta ennen tilaisuutta  ennen tilaisuutta  
 
  Veloitukseton   Veloitus  Veloitus 
Henkilömäärä  peruutusaika  50 %  100 %  

50 – 100  peruutus viimeistään peruutus alle 60 vrk peruutus alle 21 vrk 
  60 vrk ennen tilaisuutta ennen tilaisuutta  ennen tilaisuutta 
 
  Veloitukseton   Veloitus  Veloitus 
Henkilömäärä  peruutusaika  50 %  100 %  

101 tai enemmän  peruutus viimeistään peruutus alle 90 vrk peruutus alle 28 vrk 
  90 vrk ennen tilaisuutta ennen tilaisuutta  ennen tilaisuutta 
 

Yksityishenkilöiden ennakkomaksumenettely (yllä olevien peruutusehtojen lisäksi)   
- veloitettava ennakkosuoritus (tilattujen ruokien, tilavuokrien ja majoituksen arvosta) 
- asiakkaan kanssa voidaan erillisellä sopimuksella sopia myös poikkeavista ennakkomaksumenettelyistä 
 
Varausmaksu  Veloitus 1. erä   Veloitus 2. erä  
2500 €  Hääpaketti   Tarjoilut  

varauksen vahvistuksen viimeistään 3 kk   viimeistään 28 vrk 
yhteydessä  ennen tilaisuutta   ennen tilaisuutta 
 
Mahdollisen peruutuksen yhteydessä pidätämme oikeuden ennakkoon suoritettuun varausmaksuun kokonaisuudessaan.  
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