HYVÄT YRITYKSET

ilmoitus
Ylellistä tunnelmaa. Maaherran edustustilassa voidaan järjestää yritys- ja juhlatilaisuuksia. Vas. FresCo Ravintoloiden
toimitusjohtaja Seija Aronen,
ravintolapäällikkö Niina Obradovic ja myynti- ja markkinointipäällikkö Laura Avikainen.

Jokirannassa, keskustassa. Valoisassa ja ilmavassa auditoriossa
seurataan seminaariesityksiä puisto- ja jokimaisemassa.

Aitiopaikan pöydästä avautuu upea jokimaisema
FresCo Ravintolat Oy:n myynti- ja
markkinointipäällikkö Laura Avikainen
aukaisee oven maaherran edustustilaan, jota viimeisenä maaherrana isännöi Rauno Saari. Avikainen vuokraa ti-

Ravintola, auditorio,
12 kokoustilaa ja
edustushuoneisto saman
katon alla.
laa yksityiskäyttöön, joko juhlia tai jopa
40 hengen kokoustilaisuuksia varten.
Alkuperäinen sisustus ja kalustus luovat juhlavaa tunnelmaa ja koko huoneiston mittaiselta parvekkeelta on näkymä Itsenäisyydenpuistoon ja Aurajo-

elle. Maaherran saunasta mennään
vilvoittelemaan puisto- ja jokimaisemaan. Muualta tuleva saunoja ei heti huomaakaan, että ollaan aivan kaupungin keskustassa.
Samassa rakennuksessa sijaitseva
250 asiakaspaikan ravintola Aitiopaikka on nimetty vuosina 1977–1985 Turun ja Porin läänin maaherrana toimineen Paavo Aition mukaan. Sekä edustustila että Aitiopaikka sijaitsevat valtion virastotalossa, Turun kaupunginteatterin vieressä ja Samppalinnan mäen
kupeessa. Tilat ovat erinomainen ympäristö vaikkapa sopivan suuruisen ryhmän teatteri-illallisille. Kokousvieraita palvelee ravintolan lisäksi auditorio,
jonka ikkunoista avautuva näkymä lienee yksi Suomen upeimmista seminaa-

rimaisemista.
Monet kokousvieraat ovat ihastuneet väljään ja valoisaan auditorioomme niin kovin, että olemme saaneet
joskus kattaa juhlapöydät tähän penk-

Maaherran saunasta
mennään vilvoittelemaan
terassille Aurajoen
maisemaan.
kirivistöjen ja maisemaikkunoiden väliin. Parisataa henkeä mahtuu istumaan
penkkirivistöille ja ruokapöytien ääreen
mahtuu hyvin lähes sata henkeä, Laura
Avikainen kertoo.
Isommankin seminaarin järjestämi-

nen Avikaisen vuokraamissa tiloissa onnistuu, sillä erilaisia hyvin varustettuja kokoustiloja löytyy saman katon alta
12. Valoisa aula soveltuu näyttelyiden
tai minimessujen järjestämiseen. Kaikki
tilat on vanhaa arkkitehtuuria kunnioittaen remontoitu vuonna 2013. Kupittaan saven lempeänsävyiset laatat koristavat seinää ja ravintolan pöydät ja
tuolit ovat tammea.
Me valmistamme kaikki ruuat, sekä
lounaat että kokoustarjoilut itse. Meillä
on jopa oma leipuri, joten jo heti aamukahvilla kokousvieraat tulevat tuoreen
leivän tuoksuun.
FresCo Ravintolat Oy toimii myös
vuonna 1893 Turun korkkitehtaaksi rakennetussa Linnankatu 43 uusrenessanssityylisessä talossa. Ravintola

Korkki on auki arkisin klo 8-15 ja lounas
tarjotaan klo 11-14. Kokouksia, yritystilaisuuksia ja perhejuhlia järjestetään tilauksesta muinakin aikoina Korkin ravintolasalissa ja neljässä kokoustilassa.

Aitiopaikka
Itsenäisyydenaukio 2, Turku
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www.frescoravintolat.fi

