Kokous merinäköalalla

Majoitus
Hotelli Villa Maija
Tunnelmallista villamajoitusta Hangon keskustassa, meren äärellä.
Villa Maijassa on päärakennuksen lisäksi kaksi pihavillaa ja yhteensä
13 kpl 2-4 hengen huoneita. Aamiaishuone toimii kokoustilana. Kokoustilat
toivomuksesta myös muualla, esim. Helkama -pyörätehtaan entisessä
rakennuksessa Itäsataman kupeessa.
Huonehintaan sisältyy aamiainen.
Hotelli Regatta
Hotelli Regatta on Lars Sonckin vuonna 1898 piirtämään jugendlinnaan
vuonna 2012 täysin entisöity hotelli. Hotelli sijaitsee meren äärellä
ydinkeskustassa. Hotellissa on 2 sviittiä, 45 kpl 1-2 hengen huonetta ja 2
kpl yhden hengen huoneita, yhteensä 106 vuodepaikkaa. Huoneet ovat
yksilöllisesti sisustettuja. Hotellissa on erilaisia kokoustiloja ja kahvila.
Huonehintaan sisältyy aamiainen.
Hotel B8
Hotel B8 tarjoaa retrohenkeä 60 -luvun tyyliin vanhassa poliisitalossa
ydinkeskustassa. Hotellissa on kokoustilat sekä uusittu saunaosasto.
Täällä voit viettää yön putkassa! Osassa huoneita on oma wc ja suihku.
12 kpl 1-4 hengen huonetta, lisäksi 5 ”putkaa” 1-2 hengelle.
Huonehintaan sisältyy aamiainen.

Ohjelmaa
Majakkaristeily
Risteily Pohjoismaiden korkeimmalle majakalle Bengtskäriin, lyhyempi
saaristoretki Hauensuolen historiallisille kalliokaiverruksille sekä
Gustafsvärnin majakalle, tai ikimuistoinen hyljesafari ulkosaaristoon.
Ajassa taaksepäin
Opastettu kävelykierros ”Kylpyläpuiston huvilat kertovat”. Täällä tunnet
tuulahduksen tsaarinajan kylpyläkaupungin tunnelmasta ja siirryt ajassa
taaksepäin, vuosisadan vaihteeseen. Kysy myös muita kävelykierroksia tai
lähde vaikka ryhmäsi kanssa rennolle kierrokselle vuokrapyörillä!
Rantajoogaa
Rannalla järjestetty joogatunti, jossa huumoria unohtamatta suoritetaan
lempeitä Hathajoogaliikkeitä ja keskitytään hakemaan energiaa
ympäröivästä luonnosta ja merestä oman hengityksen tahtiin. Tunti
voidaan toteuttaa hiekalla tai rannan lähellä puistossa merinäköalalla.
Beach Party rannalla
Ravintoloitsija tuo rannalle grillin ja valmistaa picknick-illallista. Rannalla
ollaan yhdessä ja pelataan vaikka petanquea.
Taidetta
Hangon valloittava valo ja esteettinen miljöö ruokkivat luovuutta!
Hangossa on lukuisia taidegallerioita, joista osa on taiteilijoiden ateljeita tai
kotigallerioita. Tutustu, ihastu.

Ruokailut
Syö hyvin Hangon ravintoloissa,
joissa jokaisella on oma tarinansa.
Saaristolaisuus ja meri antimineen ovat pääosassa
houkuttelevilla ruokalistoilla;
paistettua kampelaa, ahventa, lammasta ja saaristolaislimppua,
vaiko lähialueiden riistaa, rapuja tai kauden kasviksia?
Hankolaiset ravintoloitsijat kutsuvat sinut niitä maistamaan.
Voit valita jonkin Itäsataman makasiinikorttelin punamullalla maalatuista,
tunnelmallisista rantaravintoloista tai
tyylikkään pursiseuran puolipyöreine saleineen.
Hangonkylän idyllisessä pienvenesatamassa puolestaan sijaitsee
paikallisen ammattikalastajan kala- ja äyriäisravintola,
jossa on yksi Suomen harvoista hummerialtaista.

Hinta alkaen 87 euro / henkilö

Tervetuloa nauttimaan
aurinkoisesta Hangosta!
Varaukset ja räätälöidyt tarjoukset: Hangon matkailutoimisto
puh. 019 2203 411, tourist.office@hanko.fi

