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POLTTARIT TURUN SAARISTOSSA
-vain 45 min. Turusta autolla tai veneellä…omatoimi tai luxus…
Airisto Span tarjonnasta, löytyy myös jokaisen kukkarolle sopivia polttarivaihtoehtoja. Paikka löytyy kaikille, oli sitten kyseessä suurempi ryhmä tai pienempi porukka.
AIRISTO SPA
Toimintamme sydän, saariston parhaalla paikalla oleva kylpymaailma. Upean merinäköalan lisäksi tarjoamme Spassa;mm. savusauna, höyrysauna, tavallinen sauna, hiekkaranta jossa lentopalloverkko. Lisäksi isolla aurinkoterassillammelämmitetty uima-allas, iso poreamme ja kylpytynnyri.
Iltaa voi viettää vaikka rennosti grillaten kesäkeittiössämme, josta löytyy hiili- ja nestekaasugrilli. Ruokaa voi valmistaa
myös kabinettimme saloissa, josta löytyy uunin, induktiolieden, mikron, asianpesukoneen lisäksi täydellinen astiasto.
Airisto Spahan voitte tuoda omat juomat, ja runsaasti kylmätilaa on käytettävissänne niin ulkona aurinkoterassilla kuin
sisätiloissakin, josta löytyy myös jääpalakone.
Lämmitetyllä lasiverannallamme viihtyy vaikka tulisi huonompikin keli, merinäköalaa ihaillessa, takkatulta kuunnellessa tai vaikka karaokea laulelemalla. Lasiterassilla saman pöydän ääreen mahtuu n. 30 henkeä syömään tai vaikka
pelaamaan. Spasta löytyy luonnollisesti WiFi, 65” TV, karaokelaitteisto, lautapelejä, darts, upea äänentoisto unohtamatta
diskopalloa ja savukonetta.
Tarvittaessa hoidamme cateringpalvelut helposti ja joustavasti asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kesäkaudella
n. 100m päässä löytyy Airiston matkailuhotelli josta saa A’la carten lisäksi myös pizzoja.
Hinnat alkaen 850€ (ilman kuljetuksia) / pyydä tarjous!
AIRISTO HILL / INN
Airisto Span yläpuolella sijaitseva Hill on kodikas mökki joka sopii erinomaisesti pienemmälle ryhmälle. Makuupaikkoja
Hillissä on 8 hengelle. Upeiden näkymien lisäksi Hillissä on mm. sähkösauna merinäköalalla, höyrykaappi sekä kesäisin
pieni ulkoporeallas. Span hiekkaranta lentopalloverkkoineen on luonnollisesti Hillin asiakkaiden käytössä. Hillin keittiöstä
löytyy uuni, mikro, induktioliesi ja astiasto 8 hengelle. Hillistä löytyy myös äänentoistolaitteisto.
Suuremmalle ryhmälle löytyy naapurimökki Airisto Inn, jonka avulla majoituskapasiteetti nousee 34 henkeen. Kesäkaudella n. 100m päässä löytyy Airiston matkailuhotelli josta saa A’la carten lisäksi myös pizzoja.
Hinnat alkaen 350€ / vrk (sis. majoitus 8 henk.)
VILLA CONSTANTINE
Hyvin varusteltu saaristotilamme sijaitsee Paraisilla Mielisholman saaressa. Villa Constantinelle pääsee Turusta autolla
45 minuutissa. Mielisholmalle saavutaan ympäri vuorokauden liikennöivällä Vånon lossilla. Villa Constantinen omaan
laituriin voit tulla vaikka purjeveneellä. Täällä voi nauttia tyylillä;. oma ranta, rantasauna, ulkoporeallas, hyvin varusteltu
keittiö sekä WiFi, TV + Netflix, äänentoistolaitteet, pelikonsolit jne…
Majoitus 10+ henkilölle.
Hinnat alkaen 550€/vrk. (sis. majoitus 10 henk.)
PALVELEMME YMPÄRI VUODEN,
MEILTÄ LÖYTYY MYÖS SAARISTON LAAJIN AKTIVITETTITARJONTA!

Palvelemme ryhmiä ympäri vuoden

