HAMINA BASTIONI–
TAPAHTUMATAIVAAN
KIRKKAIN TÄHTI
Pohjoisen meren rannalla, eteläisessä Suomessa on paikka, jonka taivaalla tähdet jo
aikoja sitten loistivat kirkkaammin kuin muualla. Kun Ruotsi alkoi linnoittaa itäistä
rajaansa Venäjää vastaan, Haminasta tuli linnoituskaupunki. Linnoituskaupunki rakennettiin ympyräkaavaan ja sai nimen Fredrikshamn, suomeksi Hamina. Nimi tarkoittaa
satamaa, eli paikkaa jonne saapua, jotain mihin kiinnittyä hetkeksi tai pidemmäksi aikaa.
Kun linnoitusta ei enää tarvittu sen alkuperäiseen tehtävään, luotiin sen keskusbastionista
näyttävä, valtakunnallinen tapahtuma-areena. Areena sai yläpuolelleen telttakatoksen,
jonka alla ollaan suojassa sateelta, ja silti samalla tähtitaivaan alla.
Hamina Bastionissa voit järjestää tapahtuman, jossa on todellista tähtiainesta! Sen salaperäisissä holveissa riittää tilaa sekä taianomaista tunnelmaa, jota on vaikea muualla loihtia.
Se on paikka, jossa viihtyvät niin vanhemmat kestotähdet kuin uutena leimahtavat,
vasta syttymässä olevat tähdet.
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Bastionin alue: 17 000 m2 Areena (telttakatos ja koko bastionipiha): 9 700m2 Katoksen alla: 5 500 m2
Kasematti-holvit: 58 sähköliittymillä varustettua holvia, joiden yhteispinta-ala 2200 m2.
Alueella on vapaa langaton WLAN-verkko ja ERINOMAINEN AKUSTIIKKA.

Tilaa ja tekniikkaa

Bastionin tapahtuma-areena ja holvistotilat taipuvat monenlaiseen käyttöön, kuten konferenssien, messujen ja näyttelyiden,
konserttien, festivaalien ym. yleisötapahtumien paikkana aina 7 000 kävijään saakka. Lämpimät holvistot tuovat upean tunnelman myös talvisiin tapahtumiin. Kesäaikana ne antavat miellyttävää viileyttä helteisiin päiviin.
Kasematti-holvit sekä linnoitusravintola toimivat vaikuttavina juhla- ja kokoustiloina.
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Tapahtuma- ja katsomorakenteta muunnellen tilaa jopa 5 000–7 000 henkilölle.
Nouseviin katsomoihin mahtuu max 2 200 henkilöä.
Linnoitusravintolassa noin 190 istumapaikkaa
+kesäterassi 60 istumapaikkaa.
WC
Juhlakasematissa
noin 40–50 istumapaikkaa.
Kokouskasematissa 40 istumapaikkaa.
Oman muuntamo takaa, että sähköä riittää isompaankin tarpeeseen.

Säävarma tapahtumapaikka

Bastionin tapahtuma-areena katetaan kesäajaksi Euroopan suurimmalla telttakatoksella – sääolosuhteet eivät vaikuta suurtenkaan tapahtumien onnistumiseen.

Sijainti

Bastioni sijaitsee Haminan keskustassa. Haminaan on helppo tulla.
• E 18 -moottoritietä pitkin Helsinki on 90 minuutin matkan päässä.
• Venäjän rajanylityspaikalle Vaalimaalle pääsee puolessa tunnissa.
• Kouvolaan ajaa vajaassa tunnissa ja Lappeenrantaan reilussa tunnissa.
• Haminan kaupungissa ja Bastionin läheisyydessä pysäköinti on maksutonta.
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Raatihuoneenkatu 12, Hamina
Haminan kaupunki / Hamina Bastionin toimisto
+358 400 587 715 • hamina.bastioni@hamina.fi
Katso hinnasto nettisivuilta: www.haminabastioni.fi
Ota yhteyttä! Tehdään yhdessä tapahtumastasi vaikuttava ja unohtumaton.

