HYVÄT YRITYKSET

ilmoitus

Mathildan Marina kannustaa lähilomailuun
– Aivan loistava palvelu! Tosi hyvää ruokaa! Erikoisruokavaliot otettiin erinomaisesti huomioon, ja se näkyi ja
maistui lautasella. Se yllätti, että näin
läheltä löytyi jotain näin upeaa!
Salon
saaristossa
Mathildedalin ruukkikylässä sijaitsevan Mathildan
Marinan tyytyväisten asiakkaiden kasvotusten ja netissä antamat kommentit lämmittävät yrittäjä Maria Rantasen
mieltä. Hän kävi helmikuussa venemessuilla pokkaamassa Suomen Purjehdus
ja Veneilyn järjestämän Vuoden vierasvenesatama -äänestyksen kunniamaininnan.
– Ammattitaitoinen, aurinkoinen ja
ystävällinen henkilökunta tekee työnsä
täydestä sydämestään, hän toteaa.
Lähes 20 vuotta ravintola-alalla yrittäjänä toiminut Rantanen asuu perheineen Turussa, mutta kesät hän viettää
nykyään Mathildedalissa.
– Ensimmäistä kertaa rantaan muutama vuosi sitten saavuttuani seisoin
keskellä lumikinoksia ja tiesin heti, että tässä se nyt on. Sveitsiläis-suomalaisen sijoittajapariskunnan tekemät investointipäätökset satamassa ovat sysänneet koko aluetta eteenpäin, hän
toteaa.
Mathildan Marina täytti vappuaattona kolme vuotta. Mathildedalin vierasvenesatamassa ravintola-, kokous- ja
majoituspalveluja tarjoavaan yritykseen
on helppo tulla niin veneellä, autolla kuin kaksipyöräisilläkin – suosittu ja
turistienkin löytämä, pyöräilijöille suunniteltu rannikkoreitti kulkee kylän läpi.
Onpahan satamaan saavuttu vesitasolla ja helikopterilllakin.
– Koko kylän palvelutarjonta on viime vuosina monipuolistunut niin, että
täällä saa helposti vietettyä aikaa pitempäänkin kuin yhden päivän tai viikonlopun. Palveluun, laatuun ja elämyksiin panostava lähimatkailutrendi

näkyy vahvasti meilläkin, Maria Rantanen kertoo.

Virkistystä ja kokouksia
yritysasiakkaille ympäri vuoden

Maria Rantanen nauttii työstään Mathildedalin satamassa sijaitsevassa Mathildan Marinassa, jonka ravintola-, kokous- ja
majoituspalvelut ovat tarjolla yritysryhmille ympäri vuoden.
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Mathildan Marinan sesonki ajoittuu kesään. Ovet pidetään avoinna joka päivä
kesäisen vilskeen aloittavasta vapusta
syyskuun loppuun saakka. Muina vuodenaikoina palvelut ovat tarjolla viikonloppuisin ja ryhmille tilauksesta ympäri vuoden.
– Yritysten on helppo tulla kylälle pitämään kokouksia, koulutuksia ja juhlia, sillä kaikki palvelut aktiviteeteista
ja ruokailuista kokoustiloihin, saunoihin ja majoitukseen löytyvät kävelymatkan päästä. Isommat ryhmät hoidamme tarvittaessa kylän yrittäjien kanssa
porukalla, Maria Rantanen kiittelee.
Hänen mukaansa syksyn koulutuspäiviä ja pikkujouluja tiedustellaan
jo nyt. Ensimmäiset vuoden 2020 kokous- ja majoitusvaraukset on vahvistettu kalenteriin.
– Olemme onnistuneet rakentamaan hyvän yhteistyöverkoston, josta saamme tekijöitä erilaisiin koulutus- ja virkistyspäiviin. Esimerkiksi Teijon kansallispuiston tarjoamat luontoelämykset, rinneautoilut, viininmaistelut ja opastetut kyläkierrokset ovat helposti ryhmien ulottuvilla.
Marinan tämän kesän uutuus ovat
sup-laudat, joiden Rantanen arvelee
viipyvän meressä ahkerasti. Satamasta voi vuokrata myös polkupyöriä. Marinan beach volley -kenttä, ulkokuntosali ja katukoristeline varmistavat, että
asiakkaat saavat halutessaan hien pintaan ennen saunaan ja ulkoporealtaaseen laskeutumista.
– Mathildedal on tutustumisen arvoinen kylä kokonaisuudessaan, Rantanen vinkkaa.

