SOMETHING BLU
Unelmienne hääjuhla Plaza Hotelissa

THE STAGE FOR YOUR STORY

Jotain vanhaa, jotain uutta,
jotain lainattua, jotain sinistä
Nämä taianomaiset ainesosat juontavat juurensa vanhasta englantilaisesta
hääperinteestä. Vanha ja uusi kuvaavat siirtymistä uuteen elämänvaiheeseen.
Lainattu symboloi sidettä rakkaisiinne, perheisiinne ja ystäviinne. Sininen väri taas
on historiallinen onnentuoja ja entisaikojen häiden suosituin väri. Something Blu.
Tervetuloa nauttimaan onnentäyteisestä päivästä lumoavaan
Radisson Blu Hotel Plazaan. Olemme tukenanne aivan suunnittelun
ensi hetkistä hääjuhlan unohtumattomaan päätökseen asti.

Toiveistanne totta
Hääammattilaisillamme on hallussaan
niin kokonaisuus kuin jokainen herkkä
yksityiskohtakin. He suunnittelevat teille
räätälöidyn, yksilöllisen ja tyylikkään
juhlan ja huolehtivat käytännön järjestelyistä tärkeän päivänne kaikkina hetkinä.
Yes I Can!SM -lupauksellamme sitoudumme
olemaan aina palveluksessanne – intohimolla
ja täydellä sydämellä. Teidän tehtäväksenne
jää nauttia päivästä. Ja säteillä onnesta.
Hääpalveluidemme laajasta tarjonnasta
voitte valita juuri teille sopivan ratkaisun,
joka sisältää kaiken, mitä saatattekaan

toivoa. Ja myös hieman ekstraa. Hää
päivään saa loistokkuutta heti alusta
alkaen, kun jo päivään valmistautumisen
aloittaa hotellihuoneessa. Ainutlaatuisissa
puitteissamme toteutuvat sekä hääjuhla
että halutessanne myös vihkiminen.
Muistoja, joita te ja vieraanne kannatte
sydämissänne ikuisesti. Kun illan viimeinenkin hidas on tanssittu, te ja vieraanne
pääsette nauttimaan eleganteista huoneistamme. Hyvin nukutun yön jälkeen herkuteltavana on vielä maukas Super Breakfast
-aamiaisemme. Ja mikä parasta, tämä
kaikki tapahtuu sujuvasti saman katon alla.

The stage for your story
Radisson Blu Plaza Hotel on aina ollut
yksi Helsingin merkityksellisimmistä juhla
taloista. Plazassa järjestät ikimuistoiset hääjuhlat historiallisissa puitteissa, k aupungin
parhaalla paikalla aivan Kansallisteatterin
kupeessa.

välisyyttä. Radisson Blu Plaza Hotel ja sen
ravintola ovat palvelleet lukuisia arvovaltaisia vieraita aina valtion päämiehistä maailman tunnetuimpiin viihdetähtiin. Lukuisat
ovat myös ne häävalssit, jotka Plazassa on
tanssittu aikojen kuluessa.

Hotelli on ainutlaatuinen yhdistelmä perinteitä ja nykyaikaa, kotimaisuutta ja kansain-

Radisson Blu Plaza Hotellissa hääjuhlanne
on uniikki ja vertaansa vailla oleva elämys.

BLU ANNIVER SARY – YKSIVUOTISHÄ ÄPÄIVÄ
Kun vietätte hääjuhlanne Radisson Blu Plaza Hotelissa, tarjoamme yöpymisen
yksivuotishääpäivänänne vähintään Superior-huoneluokassa.

Historia kohtaa designin
Radisson Blu Plaza Hotel on täynnä designja taideaarteita sekä jännittäviä yksityiskohtia.
Ravintolan pääsalia koristavat joonialaiset
pylväät ja kristallikruunut, jotka tuovat hää
juhlaan ainutlaatuiset palatsimaiset puitteet.
Pääsaliin voidaan kattaa istuva illallinen
250 henkilölle.
Hotellissa on myös tiloja intiimeihin alle
100 vieraan hääjuhliin. Ravintolan erillis
salin tunnusmerkkinä on kansallisaarteeksi
muodostunut Juho Rissasen kolmen lasimaalauksen sarja. Salin vieressä on niin
ikään juhlatilana käytetty Kirjasto. Molempia
tiloja voidaan myös hyödyntää pääsalissa

vietettävien suurempien juhlien tanssillisena
jatkopaikkana.
Historialliseen miljööseen yhdistyvät modernit palvelut takaavat onnistuneen hääjuhlan,
jolle loppusilauksen antavat ensiluokkaiset
makuelämykset. Ruokatarjoilu voidaan
toteuttaa niin näyttävänä noutopöytänä kuin
juhlallisena istuvana illallisena. Häikäisevää
hääkakkua unohtamatta.
Tilojen monimuotoisuus mahdollistaa toivei
denne mukaisten juhlien järjestämisen. Ylelliset tilat toimivat erinomaisesti romanttisen
hääjuhlan näyttämönä.

R ADISSON BLU PLAZA HOTELIN
HÄÄPAKETTI

Saatavilla on myös lukuisia lisäpalveluja
yhteistyökumppaneiltamme:

Suunnittelemme kanssanne toiveittenne
mukaisen hääjuhlan. Suunnittelutapaaminen ja
tiloihin tutustuminen yhdessä ammattimaisen
henkilökuntamme kanssa kuuluu aina hää
parien huomiointiin. Teemme juhlistanne täyden palvelun paketin, jolloin voitte keskittyä
nauttimaan ainutlaatuisesta juhlapäivästänne.

••
••
••
••
••

ohjelmapalvelut
valokuvaajat
kukat ja floristipalvelut
kuljetuspalvelut
kampaamo- ja meikkauspalvelut.

Unohtumaton hääyö ja
ensimmäinen aamu avioparina
Hääjuhlan jälkeen kauniit huoneemme kutsuvat nauttimaan v irkistävästä levosta.
Blu Dreams -unikokemuksemme takaa hyvät yöunet niin hääparille kuin juhlavieraillekin.
Todellista luksusta tuoreelle avioparille tarjoaa kaksikerroksinen Plaza-sviitti, joka
sijaitsee hotellin tornissa. Viihtyisät oleskelutilat ja ylellinen pukeutumishuone
muodostavat sviitin alakerran. Yläkerran makuuhuoneen viehättävistä e spanjalaisista
ikkunoista avautuu kaunis näköala Helsingin keskustaan. Sviitissä on myös oma s auna,
jonka lämmössä voitte nauttia näkymistä yli Helsingin. Huoneeseen voi halutessaan
tilata herkkutarjottimen ja kuohujuomaa, jotka viimeistelevät hemmotteluhetket.
Herkullisella Super Breakfast -aamiaisella korostuvat korkealaatuiset raaka-
aineet, paikalliset erikoisuudet, sesonkien mukaiset herkut ja tyylikäs esillepano.
Halutessasi voit tilata aamiaiskokilta vaikkapa makusi mukaan valmistetun omeletin
tai v ohvelin. Aamiaisen voi nauttia myös huoneessa pehmeään kylpytakkiin
kietoutuneena – toiveidenne mukaan koostettuna. Rauhallista aamua täydentää
tavallista myöhäisempi check-out.

TEHDÄÄN YHDESSÄ UNELMIENNE HÄÄJUHLA!
Radisson Blu Plaza Hotel / Plaza Restaurant
Mikonkatu 23, 00100 Helsinki
Puh. 020 1234 800
ravintolamyynti@sok.fi
www.plazaevents.fi
www.radissonblu.com/fi/plazahotelli-helsinki

www.radissonblu.com/fi/haat

