Laitse Graniitvillas on võimalik rentida suurt saali oma ürituste
läbiviimiseks. Ruumi saab rentida nii seminarideks, koolitusteks kui
ka erapidudeks või ettevõtete üritusteks. Vastavalt ürituse
iseloomule on Graniitvilla rendihinnad järgmised:

SUUR SAAL
Seminarid ja koolitused ning nõupidamised: miinimumrendihind on 350€+km.
Sisaldab kuni 8h suure saali renti kuni 50-le inimesele. Inimeste arvu suurenedes
muutub hind. Küsi pakkumist! Juhul, kui on vaja rentida rohkem kui 8h suurt saali,
lisandub vastavalt tundide vajadusele 1h eest rendihind 85€+km.

Eraisikute ja ettevõtete üritused: esimese tunni rendihind kuni 50-le
inimesele on 210€+km ja iga järgnev tund 85€+km ning peale 24:00 öösel
120€+km tund. Inimeste arvu suurenedes muutub hind. Küsi pakkumist!

NB! Kui vajatakse lisaaega enne sündmuse algust, siis väljastpoolt tulevatele
külalistele (muusikud/bänd, näitlejad, DJ, lava, tehnika, valgustus, dekoratsioon
jms) lisandub ettevalmistus/koristus 35€+km/h. Koristus peale südaööd 70
€+km/h. Kohapeal on olemas wifi, dataprojektor, väike ekraan (120x140cm).

SAUN
Saun mahutab kuni 6 inimest. 3 tundi sauna maksab 150€+km.
Miinimum rendiaeg 3h.

PULMAD
Iga pulm on isemoodi ja eriline ning teeme teile vastavalt teie vajadustele
privaatse pakkumise. Kuid näitena saame siia tuua pulma 100-le
inimesele kellajaliselt algusega esimesel päeval 14:00 ja lõpuga järgmisel
päeval kell 12:00. Sellise näidispaketi baasrendi hind on 2710€+km.
Sisaldab ruumide renti ning majutust.

Söökide ning jookide hinnakirja leiad siit:
http://www.graniitvilla.ee/maitseelamused/
Külaliste kasutuses on suur saal, suur sisehoovi terrass ja õueala,
parkimine ning majutus Graniitvillas kuni 38-le inimesele. Hinnas on
ettevalmistus/koristus, pehmed toolid, ümmargused lauad ja valged
laudlinad, kattelinad, valged pitsilised toolikatted pruutpaarile,
küünlajalad, küünlad ja lillevaasid külaliste lilledele, õuealal hämara aja
valgustus, soovi korral ekraan-data. Vajadusel lisaaeg eritasuga.

Hooajati võivad rendihinnad muutuda ja konkreetse pakkumise
hinnale saate pakkumisega.

SAUN (torusaun)
Saun mahutab kuni 6 inimest. 3 tundi sauna maksab 150€+km.
Miinimum rendiaeg 3h.

PULMAD
Iga pulm on isemoodi ja eriline ning teeme teile vastavalt teie vajadustele
privaatse pakkumise. Kuid näitena saame siia tuua pulma 100-le
inimesele kellajaliselt algusega esimesel päeval 14:00 ja lõpuga järgmisel
päeval kell 12:00. Sellise näidispaketi baasrendi hind on 2710€+km.
Sisaldab ruumide renti ning majutust.
Söökide ning jookide hinnakirja leiad siit:
http://www.graniitvilla.ee/maitseelamused/
Külaliste kasutuses on suur saal, kaminasaal, suur sisehoovi terrass ja
õueala, parkimine ning majutus Graniitvillas kuni 50-le inimesele. Hinnas
on ettevalmistus/koristus, pehmed toolid, ümmargused lauad ja valged
laudlinad, kattelinad, valged pitsilised toolikatted pruutpaarile,
küünlajalad, küünlad ja lillevaasid külaliste lilledele, õuealal hämara aja
valgustus, soovi korral ekraan-data. Vajadusel lisaaeg eritasuga.

Hooajati võivad rendihinnad muutuda ja konkreetse pakkumise
hinnale saate pakkumisega.

