
TACKORKIN AINUTLAATUISET
YRITYSTILAISUUDET 

UNOHTUMATTOMAT LUONTOELÄMYKSET SAARISTOSSA



Luonto saa meissä heräämään vahvoja tunteita ja
voimakkaita ajatuksia. Uskon, että luonnossa syntyy
parhaat oivallukset. 

Minulle luonto on tärkeä osa elämääni ja tarinaani.
Tackork on syntynyt kaipuustani luontoon ja sen
rauhaan. Tackork luonnon ihmeineen herättää
minussa ennen kaikkea kiitollisuuden tunteen.

Haluan jakaa ja mahdollistaa näitä kokemuksia
kanssaihmisille, ystäville, tutuille ja uusille
tuttavuuksille. Tervetuloa kokemaan.

LASSI MÄÄTTÄ

Isäntä



Sesongin ulkopuolella
järjestettävissä tilaisuuksissa

saatte koko tilan fasiliteetit
yksityiskäyttöön. 

YRITYSTILAISUUDET
Järjestämme ympäri vuoden yrityksille

korkeatasoisia luontoelämyskokouksia ja

-tilaisuuksia. Kanssamme pääsette

nauttimaan ainutlaatuisesta

saaristomiljööstä ja lukuisista

aktiviteettimahdollisuuksista. Meillä

pääsette kokemaan esimerkiksi vene- tai

melontaretken saaristossa, patikoimaan

luontopolulle, kokeilemaan

jousiammuntaa tai laulamaan karaokea

tunnelmallisessa juhlahallissamme.



KULJETUSPALVELU

SAAPUMINEN HELPPOA
Tackorkiin pääsee niin autolla, bussilla kuin veneelläkin. Ajomatka

Turun keskustasta kestää 1,5 tuntia ja Helsingistä 3 tuntia sisältäen

lauttamatkan. Lautat kulkevat useita kertoja tunnissa.

Tackorkin yhdeksän hengen minibussilla

kuljetukset Tackorkiin ympäri vuoden.

Kuljetukset Turusta alkaen 150€/suunta ja

Helsingistä alkaen 250€/suunta.



Herkulliset ateriat ovat
oleellinen osa jokaista

tilaisuutta. Raaka-aineemme
ovat peräisin omalta

tilaltamme sekä lähitiloilta.

KOKOUSTILAT
Päätalon juhlasalissa on mahdollista

järjestää illallisia sekä kokouksia

isommallekin ryhmälle. Jahtimajamme

sopii erityisesti pienemmille

yritysryhmille, jotka haluavat nauttia

kaikista mukavuuksista saman katon alla.

Kaikissa kokoustiloissa käytettävissänne

on fläppitaulu, valkokangas, videotykki,

muistiinpanovälineet ja langaton

nettiyhteys.



TÄHTIMÖKIT

Kolme lasikattoista tähtimökkiä, jossa

kaksi sänkyä ja vuodesohva. Jokaisessa

mökissä on oma kylpyhuone. 

SVI ITT I

Tilava sviittimme tarjoaa ylellisen,

mutta tunnelmallisen ilmapiirin.

Sviitissä on pylvässänky kahdelle

sekä kaksi erillistä vuodetta

JAHTIMAJA

Tackorkin ylellisin tila, joka on rakennettu

parhaista materiaaleista. Täällä on myös

vanhaan viljasiiloon rakennettu sauna ja

iso terassi. Majoituskapasiteetti kahdelle.

Tackorkissa on majoitustiloja 7-20 hengelle. 8 kilometrin

päässä sijaitseva Gammelgård tarjoaa 4-16 hengen

lisäkapasiteetin . Kuljetus onnistuu Tackorkin minibussilla.



SYKSY JA TALVI
2021



Saariston
monipuolisimmat

aktiviteettimahdollisuudet

AKTIVITEETIT

Järjestämme tarvittaessa myös

livemusiikkia tilaisuuksiin.

Ohjattu jousiammunta vastakaari- ja/tai taljajousilla

Luontopolku näköalapaikalle, pronssikautiset

muinaishaudat

Pannukahvit luonnossa

Fatbike- ja polkupyöräretket 

Frisbeegolf

Savusauna, luolasauna ja rantasauna jacuzzeineen

Taidemaalaus

Yhdessäoloa Tackorkin nuotiolla tai kodassa

Avantouinti

Lumikenkäkävely

Karaoke 



Täydelliseen illanviettoon kuuluu myös sauna.

Tackorkin rannasta löytyy merinäköalalla

varustettu rantasauna, josta voi pulahtaa

mereen tai ulkoporealtaaseen.

Luolasauna tarjoilee maanalaista tunnelmaa ja

ulkoporealtaan luonnon keskellä. 

Hämärässä savusaunassa rentoudut tervan ja

savun tuoksun seassa. Savusaunasta pääset

viihtyisälle terassille vilvoittelemaan tai

nauttimaan poreista kahdessa

ulkoporealtaassa. 

Jahtimajasta löytyy upea, vanhaan viljasiiloon

rakennettu sauna, johon mahtuu isompikin

ryhmä lauteille. 



RIISTARAVINTOLA
Tackorkin ravintola tarjoaa ylellisen kulinaristisen

kokemuksen. Ravintolamme herkulliset annokset ovat

valmistettu puhtaista ja aidoista mauista. Riistaliha-

annokset ovat ravintolamme erikoisuus ja ne tarjoavat

ekologisemman sekä eettisemmän vaihtoehdon

tehotuotetulle lihalle. Tilallamme kylmä- ja

lämminsavustetusta lihasta valmistetut annokset ovat

uniikki makuelämys.



1 VRK KOKOUSPAKETTI
Kokoustilat- ja välineet

Kokoustarjoilut

Majoitus 

Aamiainen

Alkaen 200€/hlö 

Hinnat alv 0%



2 VRK KOKOUSPAKETTI
Kokoustilat- ja välineet

Kokoustarjoilut

Kahden yön majoitus 

Aamiaiset

Alkaen 300€/hlö 

Hinnat alv 0%



LISÄÄ PAKETTIINLISÄÄ PAKETTIINLISÄÄ PAKETTIIN
RUOKAILUT:RUOKAILUT:RUOKAILUT:

Riista- tai savulohipasta

Lohikeitto ja saaristolaisleipää

Riistakeitto ja tuoretta sämpylää

Vuohenjuustosalaatti

Maa-artisokkakeitto, tryffeliöljyä, savustettua riistaa

Peuran ulkofilee sienikastikkeella

Crème brûlée Tackorkin marjoilla

***

Tackorkin tapaslautanen

Fasaania riistakastikkeella

Rosmariinipannacotta, marjat ja kauracrumble
Alkaen 20€/hlö 

Lounas Illallinen

Alkaen 50€/hlö 

Hinnat alv 0%



LISÄÄ PAKETTIIN
AKTIVITEETTEJA:

Ohjattu jousiammunta

Taidemaalaus

Alkaen 20€/hlö 

Polkupyörät tai Fatbiket

Kajakit tai SUP-laudat

Luontopolku näköalakallioille ja pannukahvit kodassa

Frisbeegolf

Alkaen 10€/hlö 

Hinnat alv 0%



LISÄÄ PAKETTIIN
HEMMOTTELUA:

Savusauna ulkoporealtaineen

Luolasauna ulkoporealtaineen

Rantasauna ulkoporealtaineen ja avantouinti meressä

Alkaen 20€/hlö 

Klassinen & urheiluhieronta 

30 min 35€/hlö 

60 min 55€/hlö 

90 min 75€/hlö 

Hinnat alv 0%



Veera Sulosaari

+358 505 248 153

veera.sulosaari@tackork.fi

Tervetuloa kokemaan upea

saaristo. Lupaamme, että nautitte.

 

Rakennetaan yhdessä juuri teille

sopiva kokonaisuus.


