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Kasnäsissa kokousvieraskin pääsee irti arjesta
Kannattaa käydä Kasnäsissa. Puolentoista tunnin ajomatkan päässä Turusta olet keskellä
kauneinta saaristoa, mutta silti
kaikkien mukavuuksien äärellä.
Kasnäsin kylpylähotellin ympärivuotiset palvelut ja monet
oheisohjelmat tarjoavat kokousjärjestäjille monipuoliset mahdollisuudet suunnitella tuloksekas ja
rentouttava päivärupeama.
Kasnäsiin tosin jäädään usein
myös yöksi.
- Kahden päivän kokouspakettiin sisältyvät tyypillisesti yöpyminen, aamiainen, kahdet
lounaat ja kokouskahvit, kokoustila sekä kylpylän ja kuntosalin
käyttö. Kasnäs Paviljong-ravintolassa voi syödä illallista ja seuraavana päivänä voi tehdä retken esimerkiksi Bengtskärin majakalle, ehdottaa Hotel Kasnäsin
myynnissä ja markkinoinnissa
työskentelevä Jessica Sandell.
Suosittuja lähistön päiväretkikohteita ovat myös Rosalan viikinkikeskus, Hiittinen, Öron rannikkolinnake ja idyllinen Högsåran saaristokylä. Kuljetukset ja
retket hoituvat yhteistyökumppanien kautta.
Kasnäsia kiertää myös viitoitettu luontopolku, jos aikataulu
ei salli pidempää retkeä.
- Ennen kaikkea tällainen
ympäristö sallii irrottautumisen
tavallisesta työmiljööstä: sitä kokousvieraamme ovat usein ihastelleet, Jessica Sandell kertoo.

100 hengen kokouksista
kylpytynnyrin lämpöön
Kasnäsissa isommatkin kokoukset onnistuvat. Kylpylärakennuksen yläkerrassa on kaksi kokous-

Oik: Rantasauna on tunnelmallinen kokoustila noin 20 hengelle.
Yllä: Kasnäs Paviljongin herkullinen lounasbuffet.
Alla: Kasnäsin kylpylähotelli sijoittuu samalle niemelle Kasnäsin
vierasvenesataman kanssa.

huonetta, jotka yhdistettynä toimivat sadan hengen kokoustilana.
- Meillä on myös kolme pienempää kokoushuonetta erillisessä rakennuksessa. Ja jos haluaa olla ihan omissa oloissaan,
meillä on upea rantasauna, joka
toimii noin 20 hengen kokoontumisille. Vieressä on hiekkaranta

ja kaksi kylpytynnyriä, jotka ovat
näin talvellakin käytössä. Siellä
voidaan viettää syntymäpäiviä ja
pitää neuvotteluja. Saunalle voi
tilata ravintolasta myös ruokaa,
Sandell sanoo.
Myös Kasnäs Paviljongissa
järjestetään monenlaisia juhlia,
kokousillallisia tai edustustilai-

suuksia. 130 paikkaisessa ravintolassa on lisäksi kabinetti ja
iso kesäterassi. Kasnäs Paviljong on kuuluisa varsinkin saaristolaispöydästään, jonka kala
on aina taatusti tuoretta. Omistajasuvun kalanjalostustehdas
Ab Salmonfarm Oy sijaitsee samalla niemellä.
Kasnäsin hotellihuoneet ovat
kahdeksassa simpukanmuotoisessa rakennuksessa läheisillä rantakallioilla aivan kylpylärakennuksen vieressä. Lähes kaikista huoneista on merinäköala.
Yöpyjiä hotellihuoneisiin mahtuu
yhteensä sata.
Alueen palveluihin kuuluvat
myös vierasvenesatama, samoin

kuin ympärivuotinen, palkittu caravan-alue. Kesäaikaan satamassa toimii lähituottajien saaristolaistori.
- Kasnäsin aluetta ja sen palveluja kehitetään koko ajan. Ensi
kesäksi meille valmistuvat muun
muassa uudet ulkouima-altaat,
Jessica Sandell kertoo.
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