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Naantalin Kylpylä
Naantalin Kylpylä on hurmaava ja monipuolinen juhlapaikka. Kylpylässä voi järjestää ikimuistoiset juhlat suurellekin vierasmäärälle.
Järjestäjänä olet juhlien kunniavieras – saat
rentoutua ja nauttia juhlista, kun osaava henkilökuntamme huolehtii yksityiskohdista.
Jos tarvitset juhliisi esiintyjän, hemmottelevia
hoito- ja kylpyläpalveluita tai majoitusta, autamme niissäkin mielellämme.
Juhlien tarjoilut hoituvat helposti, sillä Kylpylästä löytyy useampi ravintola ja oma leipomo.
Teemallinen buffet, kolmen ruokalajin illallinen tai fantasiakakku – onnistuu!
Vältä myös viimehetken stressi, kurittomat
kampaukset tai lohkeilleet kynsilakat. Kauneushoitolassa ja kampaamossamme juhlan
päähenkilö voi laittautua kauniiksi tärkeää tilaisuutta varten.
KAPASITEETTI:
Katariinasali
Seaview
Paviljonki
Ballroom
CMYK

20-50 hlö
20-60 hlö
100-300 hlö
50-200 hlö

Naantalin Kaivohuone
Pitsihuviloiden tunnelmaa ja nostalgiaa. Menneiden aikojen loistoon palautettu Naantalin Kaivohuone on erinomainen juhlapaikka
Naantalin vanhan kaupungin sydämessä. Kaivohuoneen sijainti eloisan vierasvenesataman
ja Naantalin luostarinkirkon vieressä on ainoa
laatuaan. Kauniit näkymät merelle ja kirkon
puoleiselle puistolle kruunaavat nostalgiset
tilat. Naantalin Kaivohuoneella on pitkät ja
kunniakkaat perinteet juhlapaikkana.
Juhlava sali ja tunnelmallinen salonki nahkatuoleineen muuntuvat tarpeen ja juhlan luonteen mukaan. Naantalin Kaivohuoneen arvokkaassa miljöössä järjestetyt juhlat tekevät
lähtemättömän vaikutuksen.

KAPASITEETTI: 80-300 hlö

Ruissalon Kylpylä
Sijainti luonnonkauniilla Ruissalon saarella
luo oivalliset puitteet juhlille. Henkeäsalpaavat merimaisemat ja kappale Suomen kauneinta luontoa viimeistelee juhlat kuin juhlat.
Ruissalon Kylpylä tarjoaa edustavat ja toimivat
tilat ja monipuoliset palvelut juhlien järjestäjille ja juhlavieraille.
Tilausravintolana toimiva Kapteeninsali on
klassisen kaunis ja näyttävä, mutta samalla
intiimi juhlatila, johon mahtuu juhlimaan 80
henkilöä. Kapteeninsali sijaitsee kylpylän ylimmässä kerroksessa, ja sen ikkunoista avautuu
ainutlaatuinen ja upea merinäköala Airistolle.
Ravintolasalin vieressä olevaan kabinettiin saa
rakennettua kätevästi vaikkapa lasten leikkihuoneen.
Haluatko viettää myös hääyön Ruissalossa, tai tarvitsetko häävieraille majoitusta?
Ei huolta, sillä Ruissalossa nämä onnistuvat
myös. Juhlien jälkeisenä päivänä on ihana
nauttia vaikkapa sauna- ja allasosaston lämmöstä, hemmottelevista hoidoista tai Ruissalon lukuisista luontopoluista.
KAPASITEETTI:
Kapteeninsali
50-80 hlö

Honkapirtti
Honkapirtti on muuntautuva tilausravintola
kaikenlaisille juhlille perhetapahtumista polttareihin. Ruokailukokonaisuudet tarjoiluineen
suunnitellaan asiakkaan toiveiden mukaisesti.
Tila mukautuu joustavasti eri kokoluokan tilaisuuksille.
Kysy lisää erilaisista tarjoiluvaihtoehdoista!
Tilaisuudessa tarjoiltavat juomat voit halutessasi tuoda itse.

KAPASITEETTI: 50-85 hlö

Turun linna
Turun linna on yli 700 vuotta vanha ja Turun
hienoimpia nähtävyyksiä. Historiallisessa miljöössä vietät unohtumattomat juhlat. Lisäksi
päälinnan pihaa voi vuokrata esim. tilaisuuksien vastaanottoa tai onnittelumaljoja varten. Tunnelmallinen piha on yksi Turun linnan upeimmista miljöistä. Turun linnan kirkko
puolestaan on yksi kaupungin suosituimmista
vihki- ja kastekirkoista. Entinen herttuan hovin pitosali vihittiin kirkoksi vuonna 1706. Kirkkoon mahtuu 240 henkilöä.

KAPASITEETTI:
Kuninkaansali
Kuningattarensali
Kuningattarenkamari
Eteläinen sali
Herrainkellari

250 hlö
180 hlö
50 hlö
100 hlö
30 hlö

Häät & juhlat
Esimerkkihinnat:
Kaivohuone
80-120 hlöä
yli 120 hlöä
Paviljonki
100 hlöä
Seaview
50 hlöä
Katariinasali
50 hlöä
Kapteeninsali
50 hlöä
Honkapirtti
50 hlöä
Turun linna
alle 100 hlöä
yli 100 hlöä

alk. 93€
alk. 80€
alk. 70€
alk. 70€
alk. 70€
alk. 61€
alk. 68€
alk. 47€ + tila ja vahtimestari
alk. 50,50€ + tila ja vahtimestari

Hinta sisältää:
• Tilavuokra klo 16-24 (ei koske Turun linnaa)
• Juhlabuffetmenu
• Kangasservetit ja kangaspöytäliinat
• Yhden kukan maljakot kukkineen (ei koske
Turun linnaa tai Honkapirttiä)
• Lisäksi Kaivohuoneella ja Turun linnassa hinta sisältää järjestyksenvalvojan.

Esimerkki juomapaketista:
• Alkumaljaksi lasi (12cl) talon kuohuviiniä
• Ruokajuomana kaksi lasia (12cl) talon punatai valkoviiniä
• Kahvin avec-juomana Monnet VS -konjakki
Hinta alk. 29,50€ /hlö
Lisämaksusta:
• Lisätunnit
• Somistus
• Äänitekniikka
• Lisävalaistus
• Menu- ja plaseerauskorttien tilaus ja
asettelu pöytiin
Tiedustele tarjousta myös majoituksesta
ja hoidoista.
YHTEYSTIEDOT
sales@sunborn.fi
p. 02 44 55 100

