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VISIT NAANTALI, RYHMÄESITE 2018

Kulttuuri kukoistaa
Naantalissa
Kuule ja osallistu!
Sisarten laulu -elämysmatka
luostariaikaan
*Sisarten laulu -kirkkokierros
*Kolmen ruokalajin Sisarten laulu -menu
Ylistetty ja palkittu Sisarten laulu -opastus johdattaa matkalaiset aistimaan luostariajan kaikuja osittain lauletulla elämyskierroksella Naantalin
kirkossa. Puolitoista tuntia kestävä kierros koskettaa ja avaa aikaa 600 vuoden takaa. Kirkko itse laulaa sen holveissa vuosisatoja matkanneiden
nuottien mukana. Aikamatkan kruunaa herkullinen luostariaikaan johdatteleva kolmen ruokalajin menu historiallisessa Ravintola Trapissa.

Täyttä höyryä Naantaliin ja
Mamselli Kupiaisen tarinat
*Höyrylaivaristeily Turusta Naantaliin Airiston
kautta *Risteilylounas *Kultarannan puutarha
Mamselli Kupiaisen seurassa
Upea päivä alkaa ihastuttavalla höyrylaivaristeilyllä Turusta Naantaliin upeissa saaristomaisemissa. Runsas lounas seisovasta pöydästä maistuu
matkan aikana. Naantalissa ryhmä siirtyy Kultarannan puutarhaan, jossa kaikkia presidenttejä
palvellut veikeä Mamselli Kupiainen kertoo mitä
kaikkea Kultarannan kulissien takana onkaan tapahtunut.

Presidenttien jalanjäljillä
*Kultarannan puutarhassa 100 vuotta ja 12 presidenttiä -teemakierros *Louhisaaren kartano
*Marskin kalaseljanka -keittolounas ja kakkukahvit *Maailman parhaat vohvelit Café Amandiksessa Naantalin rannassa
Retkellä tutustutaan Marsalkka
Mannerheimin syntymäkotiin ja
kummitustarinoistaankin tunnettuun Louhisaaren kartanolinnaan.
Tasavallan presidentin kesäasunnon
Kultarannan puutarhassa ihaillaan
kukkaloistoa opastetulla kierroksella
100 vuotta ja 12 presidenttiä. Lounaaksi nautitaan Mannerheimin lempiruokana tunnettu kalaseljanka sekä
täytekakkukahvit ja aluksi tai lopuksi
maailman parhaat suolaiset ja makeat vohvelit Café Amandiksessa,
Naantalin idyllisessä vanhassa kaupungissa.

Hinta maanantai-perjantai

Hinta tiistai-lauantai

49 €/hlö kun ryhmässä min. 30 osallistujaa
54 €/hlö kun ryhmässä min. 20 osallistujaa

44 €/hlö kun ryhmässä min. 50 osallistujaa
(ryhmä jaetaan kahdelle oppaalle)

59 €/hlö kun ryhmässä min. 10 osallistujaa

43 €/hlö kun ryhmässä min. 40 osallistujaa

47 €/hlö kun ryhmässä min. 40 osallistujaa

45 €/hlö kun ryhmässä min. 30 osallistujaa

49 €/hlö kun ryhmässä min. 30 osallistujaa

Ei vapaita.

Hinta tiistai-lauantai
45 €/hlö kun ryhmässä min. 50 osallistujaa

Naantalin karmiva puoli Kauhunhetkiä idyllissä
*Kuolema kulkee idyllissä tai Louhisaaren kummituskierros *Kahvi ja kahvileipä Café Amandiksessa tai Louhisaaren kartanon kahvilassa
Naantalin idylli on rikkumaton – vai onko? Hiuskarvat nostattavat jännityskierrokset Naantaliin
tai Louhisaaren kartanolinnaan. ’Kuolema kulkee
idyllissä’ -kierroksella tutustutaan kahden naantalilaisen rikoskirjailijan romaanien synkkiin tapahtumapaikkoihin vanhassa kaupungissa. Louhisaaren linnan salaperäisessä miljöössä kuullaan
hyytäviä tarinoita – kenties kierroksen aikana näkyy aave jos toinenkin... Varaa tämä, jos uskallat!

Alfred Kordelin – Suomen
Rockefellerin elämä ja teot
2 pvä
*Majoitus Naantalin Kylpylän jaetuissa 2 henkilön Standard–huoneissa *Opastettu Kordelinin matka köyhyydestä Kultarantaan -kierros
vanhassa kaupungissa *Opastettu tutustuminen
Kultarannan puutarhaan *Päivällinen Ravintola
Merisalissa
Alfred Kordelinin syntymästä on kulunut 150
vuotta. Uusi teemakierros kertoo Kultarannan rakennuttajan ja Naantalin kylpylän vakiovieraan
elämän vaiheista. Herkullinen päivällinen nautitaan vanhan kaupungin rannassa ennen ren-

Hinta tiistai-lauantai

Herkuttelijoiden
ruokamatka
Naantaliin
Nyt on luomua ja lähiruokaa!

35 €/hlö kun ryhmässä min. 25 osallistujaa
Ei vapaita.

*Mikolan luomutila *Tammirauman hunajatila
*Vadelma/mansikka/tyrninpoimintaa lähiseudulla (satovaraus) *Saaristolaislounas Ravintola
Pohjakulmassa *Ostosmahdollisuus

toutumista Naantalin Kylpylässä. Seuraavana
päivänä aamiaisen jälkeen lähdetään tutustumaan Kultarannan puutarhaan opastetulle kierrokselle, joka on mielenkiintoinen
läpileikkaus Kultarannan historiaan ja paikan
ainutlaatuiseen muotopuutarhaan.
Hinta tiistai-lauantai

Rymättylä on tunnettu Suomessa kevään ensimmäisistä uusista perunoista. Mikolan luomutilalla
tutustutaan maatilan toimintaan, ja siihen miten
se luomu oikeasti syntyy. Tästä siirrytään Tammirauman hunajatilalle, joka on tunnettu pohjoismaalaisen uhanalaisen mustan mehiläislajin tarhaamisesta. Tilan isäntäperhe esittelee hunajan
valmistusprosessin ja tarjoaa maistiaisia. Herkullinen lounas nautitaan aidoista mauistaan tunnetussa Ravintola Pohjakulmassa. Retkeen voi
yhdistää satokalenterin mukaisesti myös kesän
makujen itsepoimintaa läheisellä marjatilalla.

124 €/hlö kun ryhmässä min. 40 osallistujaa
134 €/hlö kun ryhmässä min. 30 osallistujaa

Hinta tiistai-lauantai

144 € /hlö kun ryhmässä min. 20 osallistujaa

33 €/hlö kun ryhmässä min. 50 osallistujaa

Lisämaksu yhden henkilön huoneessa
46 €/vrk.

36 €/hlö kun ryhmässä min. 40 osallistujaa
39 €/hlö kun ryhmässä min. 30 osallistujaa

Naantali, Turku ja
Saariston Rengastie

Maailman
kaunein saaristo
Seili – kirottujen
sielujen saari
*Vesibussiristeily Naantali-Seili-Naantali *Pääsymaksu ja opastus Seilin kirkossa *Lounas saaren
ravintolassa
Retki upeasta luonnostaan sekä synkästä historiastaan tunnetulle Seilin saarelle on ikimuistoinen. Yksityinen charter-vesibussi kuljettaa vanhan kaupungin rannasta läpi sykähdyttävien
merimaisemien kohti Seiliä. Saarella tutustutaan
opastetusti ainutlaatuiseen puukirkkoon ja nautitaan lounas vanhassa parantolarakennuksessa.
Saaren ihmiskohtalot ja menneisyyden kaiut ovat
retkellä läsnä.

*Suomenkielinen opastus Naantalissa ja Kultarannan puutarhassa (2,5 h) *1 vrk majoitus
aamiaisineen Naantalin Kylpylässä 2hh (Standard) *Kylpylän sauna- ja allasosasto *Buffetillallinen *Suomenkielinen saaristo-opas Saariston Rengastiellä (11 h) *Lounas ja kahvihetki
*1 vrk majoitus aamiaisineen Original Sokos Hotel Hamburger Börsissä 2hh (Standard) *Iltabuffet Ravintola Vaakahuoneella *Suomenkielisen
oppaan palvelut Turun kiertoajelulla (2 h).
Monipuolisella retkellä koetaan Naantalin parhaat palat, tutustutaan Turkuun sekä ihaillaan
noin 250 kilometrin mittaisella Saariston Rengastiellä meri- ja kulttuurimaisemaa, ylitetään 12 siltaa ja matkataan 9 lossilla ja lautalla.
1.päivä: Tutustuminen tasavallan presidentin kesäasunnon Kultarannan puutarhaan ja idylliseen
vanhaan kaupunkiin. Majoittuminen ylellisessä
Naantalin Kylpylässä. Ennen Le Soleil -ravintolan
buffetillallista aikaa nauttia kehoa ja mieltä hemmottelevista saunoista ja monipuolisista altaista.
2.päivä: Aamiaisen jälkeen matka jatkuu Saariston Rengastielle. Matkan aikana nautitaan lounas
ja iltapäiväkahvit. Majoitus Turussa. Iltabuffet ja
jazz-musiikki kruunaavat päivän.
3.päivä: Aamiainen, kiertoajelu ja tutustuminen
Turun tunnetuimpiin nähtävyyksiin. Ostosaikaa
ennen kotimatkalle lähtöä.

Hinta tiistai-lauantai
69 € /hlö kun min. 50 osallistujaa
79 € /hlö kun min. 40 osallistujaa
89 € /hlö kun min. 30 osallistujaa
Ei vapaita.
Lisämaksusta: Saaristo-opas mukana koko
matkan ajan 13 €/osallistuja kun min.
30 osallistujaa.

Hinta tiistai perjantai kesä-elokuussa
279 € /hlö kun min. 50 osallistujaa
289 € /hlö kun min. 40 osallistujaa
299 € /hlö kun min. 30 osallistujaa
Lisämaksu yhden henkilön huoneessa 88 €/2 vrk.

Vanha Naantali,
Herrankukkaron kalastajakylä sekä omenakuohuvaa!
*Aamiaisristeily Naantalin lähivesillä *Vanhat
talot tarinoivat –kierros vanhassa kaupungissa
*Herrankukkaron esittely ja lounas *Brinkhall
Sparkling&Wine –omenakuohuviinitehdas
Ihastuttavalla aamiaisristeilyllä Naantalin lähivesillä nautitaan saaristomaisemista ja aamiaissämpylöistä kahvin kera. Vanhan kaupungin
opastetun Vanhat talot tarinoivat -kävelykierroksen jälkeen on omaa aikaa vierailla putiikeissa ja
Naantalin kirkossa. Matka jatkuu saariston syliin
ja Herrankukkaroon, jossa kalastajatilan isäntä
esittelee paikan historian ja tarjoaa tervaplöröt.
Runsas emännän valmistama lounas nautitaan
seisovasta pöydästä mieleenpainuvassa saaristomiljöössä. Retki huipentuu vierailuun Brinkhall
Sparkling&Wine –omenakuohuviinitehtaalla, jossa saadaan makoisia tuotemaistiaisia. Ostosmahdollisuus.

Hinta tiistai-lauantai, touko-syyskuu
79 € /hlö kun min. 40 osallistujaa
89 € /hlö kun min. 30 osallistujaa
Ei vapaita.

Henkeäsalpaava ArtTeatro
– sirkusta ja akrobatiaa
saariston sydämessä,
Show&Dinner

Uniikkeja elämyksiä kulttuurinystäville Suomen kesässä
Ylellinen konserttimatka
Naantalin Musiikkijuhlille
7.6. tai 14.6.2018
*Konserttivaihtoehdot: 7.6. Sinfonia Lahti, ylikapellimestari Dima Slobodeniouk tai 14.6. Camerata Ireland, pianosolisti Barry Douglasin johtamana *Majoittuminen aamiaisineen Naantalin
Kylpylässä 2 hh (Standard) *3-ruokalajin illallismenu Ravintola Uudessa Killassa
Naantalin Musiikkijuhlat on yksi Suomen vanhimmista ja arvostetuimmista klassisen musiikin festivaaleista. Välimerellistä tunnelmaa henkivässä
meren ja auringon kaupungissa on kiireetön tunnelma. Illallinen nautitaan Ravintola Uudessa Killassa rannan parhaalla paikalla ja sielua hivelevä
konsertti on Naantalin luostarikirkossa. Matkan
kruunaa ylellinen Naantalin Kylpylä, jossa rentoudutaan sauna- ja allasosastolla sekä kaikkia aisteja hellivien hoitojen parissa (hoidot lisämaksusta,
varattava etukäteen).

Hinta 7.-8.6. tai 14.-15.6.2018
189 €/hlö kun min. 10 osallistujaa
Ei vapaita.

Rakkautta ilmassa!
Kesäteatterimatka
höyrylaivalla Turun
Samppalinnaan
*Höyrylaivamatka Naantalista Turkuun *Merellinen seisova pöytä *Samppalinnan Kesäteatterin
näytelmä Honeymoon in Vegas *Väliaikakahvit
ja kahvileipä *Majoitus jaetussa kahden henkilön
huoneessa

*Show-vaihtoehdot:
White: Huikeaa akrobatiaa, oodi valolle ja
varieteelle
Circus Named Desire: Ranskalaista sirkuskabareeta,
Chanson francais -musiikkia
Primadonna ja Voimamies: Kaikenikäisille
soveltuva humoristinen sirkusesitys
Cirkus Lunatika: Espanjalaistyylisiä rytmejä ja
varieteeviihdettä
*Kolmen ruokalajin illallinen show’n aikana
ArtTeatron kiitellyt ja ainutlaatuiset tarinalliset sirkusshow’t tarjoavat unohtumattoman kulttuurielämyksen. Kansainvälisesti menestyneet Cirque
du Soleil –tähdet Pauliina Räsänen ja Slava Volkov
tuovat saaristonäyttämölle upeita painovoiman ja
fysiikan lakeja uhmaavia taideteoksia. Illanvietto
on täydellinen ryhmille, jotka hakevat uudenlaista
ohjelmaa ja illanviettopaikkaa. Herkullinen show’n
teemaan sopiva 3-ruokalajin menu nautitaan esityksen yhteydessä.
Hinta
85 €/hlö kun min. 80 osallistujaa
90 €/hlö kun min. 60 osallistujaa
95 €/hlö kun min. 40 osallistujaa
Ei vapaita.

Ihana teatterimatka alkaa risteilyllä romanttisella
Höyrylaiva s/s Ukkopekalla Naantalista Turkuun.
Mertemme viimeisen aidon höyrylaivan kyyti on
pehmoista ja merellinen lounas maistuu. Samppalinnan kesäteatterissa hullaannutaan kesän
2018 Broadway-musikaalista Honeymoon in Vegas katetussa, pyörivässä katsomossa. Kahvit ja
leivokset nautitaan väliajalla. Yöpyminen joko
Naantalin Kultaranta Resortin Luhtihotellissa tai
Turun keskustan Original Sokos Hotel Hamburger
Börsissä.

Hinta tiistai-lauantai
Majoitus Kultaranta Resortin Luhtihotellissa
149 €/hlö kesä- ja elokuussa ja 169 €/hlö
heinäkuussa, kun min. 30 osallistujaa
159 €/hlö kesä- ja elokuussa ja 179 €/hlö
heinäkuussa, kun min. 20 osallistujaa
Majoitus Original Sokos Hotel Hamburger Börs
129 €/hlö kun min. 30 osallistujaa
139 €/hlö kun min. 20 osallistujaa

Ei vapaita.

Kultaranta Resort – virkisty
upean saaristoluonnon
helmassa

Suomen parhaat
kokousretket Naantaliin
Naantali Race – timanttista
tiimityöskentelyä
*Yöpyminen Naantalin Kylpylän 2 hh (Standard) *Aamiainen, sauna- ja allasosaston vapaa
käyttö *Room Escape *Merimatka Väskiin ja
nokipannukahvit saarella *Ohjelma Väskin seikkailusaarella
Naantali Race on täysin uudenlainen kokemus
joko kokouksen oheen, kokousetkona tai -jatkona. Kokoa juuri sinun ryhmällesi sopiva seikkailu
ja anna kilpailuhengen viedä joukkueet mukanaan…
Tiimipäivä starttaa Naantalin Kylpylän Room Escape -pakohuonepelissä, joissa joukkueilla on

tunti aikaa selvittää kinkkiset pähkinät ja löytää
avain ulos huoneesta. Adrenaliiniryöpyn jälkeen
nautitaan sauna- ja allasosastolla. Hemmotteluhoidot ja illallinen lisämaksusta. Seuraavana
päivänä aamiaisen jälkeen on aikaa kokoustaa,
kunnes otetaan äkkilähtö kumiveneellä läheiselle Väskin seikkailusaarelle. Rastit haastavat joukkueet pähkäilemään yhdessä ratkaisuja. Nostalgiset nokipannukahvit nollaavat tilanteen ennen
paluumatkaa.
Huom! Ylläoleva ohjelma on vain yksi esimerkki
Naantali Race -paketista. Anna meidän ehdottaa
lisää erilaisia vaihtoehtoja.
Hinta maanantai-lauantai
Hinta 175 €/hlö, kun min. 20 osallistujaa

Visit Naantali
Kaivotori 2, 21100 Naantali
p. 02 435 9800, info@visitnaantali.com
www.visitnaantali.com
Opashinnat, peruutus- ja varausehdot visitnaantali.com. Matkanjohtaja ja kuljettaja ilmaisia,
jollei toisin mainita. Hinnat on laskettu olettaen, että ryhmällä on oma bussi. Esitteessä ilmoitetut
hinnat voimassa arkisin, ei aattoina eikä juhlapyhinä. Opastushinnat suomenkielellä toteutettuina.
Pidätämme oikeuden hinta- ja ohjelmamuutoksiin.

Inspiroivassa saaristolaismiljöössä on mukava pitää kokouksia – työnteko sujuu ja tuloksia syntyy.
Kultaranta Resortissa onnistuvat peruskokoukset ja räätälöidyt erikoistilaisuudet. Tasokkaat,
skandinaaviseen tyyliin sisustetut tilat muuntautuvat pienen porukan palavereista mittaviin
tapahtumiin. Työskentelyn lomaan on helppo
liittää liikunta-, hyvinvointi- ja elämyspalveluja.
Liiku luonnossa, pelaa golfia tai kohota sykettä
kuntosalilla. Kysy erilaisista ryhmä-aktiviteeteista! Health & Beauty -hoitolan palvelut ovat myös
suosittu lisä kokous- tai virkistyspäivään.

Päiväkokouspaketti:
49 €/hlö sisältäen kokoustilan, aamiaisen,
lounaan, iltapäiväkahvin ja kahvileivän
Kokouspaketti majoituksella:
153 €/hlö, majoitus jaetussa kahden henkilön
huoneessa
193 €/hlö, majoitus yhden henkilön
huoneessa
Sisältäen: kokoustilan 2 päiväksi, 2 x aamiainen,
2 x lounas, 2 x iltapäiväkahvi ja kahvileipä, klubirakennuksen sauna- ja kuntosalitilat vapaasti käytössä, majoitus 1 vrk 2hh tai 1hh.

