
Sunborn tarjoaa unohtumattoman tavan kokea saaristo. Toivoitpa sitten toiminnallista 
seikkailua tai rentouttavaa päivää, meillä on laaja valikoima aktiviteetteja, joista voit valita 

suosikkisi. Sinä valitset parhaan vaihtoehdon ja Sunborn huolehtii lopusta! Joulu- ja 
kesäjuhlat, tapaamiset, kick-off-tapahtumat, tyky-päivät – olipa tapahtumasi millainen vain, 

meiltä saat oikeanlaiset aktiviteetit päivääsi! 

SAARISTON AKTIVITEETTEJA

Pihapelit
Mukavaa ulkoilua Naantalin Kylpylän pihapiirissä kokouspäivänne yh-
teydessä tarjoavat perinteiset pihapelit! Voitte vuokrata meiltä setin, 
johon kuuluu mm. mölkky, jalkapallokroketti ja tikkataulu. Mikäli ha-
luatte aktiviteettiin ohjaajan, se onnistuu myös.

Varaukset ja tiedustelut: 
yritysmyynti@sunborn.fi | p. 02 44 55 300

Cocktail-työpaja
Tyylikäs, uudistettu Naantalin Kylpylän aulabaari tarjoaa upeat 
puitteet omalle afterwork-ohjelmallenne. Yksityisessä Cocktail-työ-
pajassa opitte valmistamaan herkullisia cocktaileja tai trendikkäitä 
mocktaileja baarimestariemme opissa. Ohjelman voi räätälöidä 
toiveidenne mukaan tai voitte antaa meidän valita teille uusimmat 
trendijuomat! Saatavilla Naantalissa vuoden ympäri.

Viiniä ja joogaa
Viinin ja joogan yhdistelmä vähentää ahdistusta ja rentouttaa kehoa 
– ja on lisäksi hauskaa. On tunnettu tosiasia, että viini rentouttaa 
kehoa ja mieltä. Joogit sanovat samaa tekemistään liikkeistä. Kun 
asanoihin yhdistetään kuohuviinin siemailu, kehosi pääsee vielä sy-
vempään rentoutumisen tilaan, eikä naurulta voi välttyä. Parantaa 
tasapainoa ja liikkuvuutta helppojen ja hauskojen liikkeiden avulla. 
Saatavilla vuoden ympäri.

Ravintoa keholle ja mielelle

Paikallisten oluiden maistelu
Vieraile paikallisessa panimossa Naantalissa tai Turussa opastetul-
la kierroksella, johon kuuluu maistelu. 
 Panimokierroksella pääset kurkistamaan pienpanimon toimintaan 
ja näet, miten olut valmistetaan. Mahdollisuus ostaa tuotteita. 
Ohjelma saatavilla vuoden ympäri 10–20 hengen ryhmille.

Iltapäivätee
Naantalin Kylpylän iltapäivätee sisältää klassisen voileipävalikoi-
man, muita suolapaloja, tuoreita skonsseja ja erilaisia jälkiruokia 
sekä leivoksia. Valitse tee tilanteen mukaan Naantalin Kylpylän laa-
jasta teevalikoimasta. Iltapäiväteen kanssa saatavilla myös samp-
panjaa tai kuohuviiniä. Saatavilla Naantalissa vuoden ympäri.



Veneretket
Mikä olisikaan parempi tapa tutustua maailman kauneimpaan saa-
ristoon kuin veneen kyydistä? Meidän kauttamme järjestetään eri-
kokoisille ryhmille eripituisia veneretkiä saaristoon. Voitte esimer-
kiksi siirtyä veneellä Kylpylältä Naantalin vanhaan kaupunkiin, tehdä 
parin tunnin maisema-ajelun tai vaikkapa järjestää illallisen veneellä.

Opastettu kierros Naantalin vanhassa kaupungissa
Opastetulla kierroksella opitte ja kuulette kertomuksia elämästä lähes 
600 vuoden ajalta. Saatavilla erilaisia teemoja, kesto noin 1–2 tuntia. 
Kierroksen voi räätälöidä ryhmän aikataulun mukaisesti. Kesäkaudel-
la yhdistettävissä kuohuviinin nauttimiseen Naantalin Kaivohuoneen 
terassilla, vanhassa kylpylärakennuksessa vuodelta 1868. Ohjelma on 
saatavilla Naantalissa vuoden ympäri.

Koe ainutlaatuinen luonto ja Kylpylän ympäristö

Frisbeegolf
Kokeile huippusuosittua lajia, joka sopii jokaiselle kuntoon katsomat-
ta. Voitte kiertää frisbeegolf-radan omatoimisesti ja vuokrata vain 
kiekot tai ottaa mukaanne oppaan. Sopiiko teidän ryhmällenne rento 
heittely vai järjestättekö kenties kisan tiiminne parhaasta heittäjästä? 
Tyyli on vapaa, mutta viihtyminen taattua.

Turun linna
Turun linna, eräs Suomen kansallisperinnön näyttävimmistä esi-
merkeistä, vie sinut ajassa taaksepäin aina 1500-luvulle saakka. 
Opastetut kierrokset ja keskiaikaiset pidot saatavilla ryhmille 
vuoden ympäri.

Kultaranta, presidentin virallinen kesäasunto
Suomen presidentin kesäasunto Kultaranta on 16 hehtaarin puutar-
hoineen kuin minikokoinen Versaillesin palatsi. Julkiset puutarha-
kierrokset järjestetään puutarhan keskiosassa, jossa on tuhansittain 
ruusuja. Avoinna touko–elokuussa. Uusi virtuaalikierros tulossa, saa-
tavilla vuoden ympäri.

Kalastusretki
Lähtekää kalastusretkelle ammattioppaan kanssa, joka löytää kauden 
parhaat apajat! Paketti sisältää kalastusvälineet, ammattioppaan, pe-
lastusliivit sekä vastuuvakuutuksen. Saatavilla huhti–marraskuussa.

Sauvakävelyä Ruissalossa
Sauvakävely kehitettiin alun perin hiihtokauden ulkopuolisten har-
joitteiden perusteella, ja siinä käytetään yksiosaisia hiihtosauvoja. 
Lähde opastetulle kierrokselle saaren ympäri kokeilemaan sauva-
kävelyä, joka on tehokas tapa liikuttaa koko kehoa samalla nauttien 
puhtaasta luonnosta ja kauniista maisemista.

Nuotiolla Itämeren ääressä
Grillikolo Ruissalon Kylpylän pihassa mahdollistaa eväsretken nuotion 
äärellä. Voitte nauttia pannukakkuja, lettuja tai grillimakkaroita 
tai halutessanne tilata ruoan keittiöstä. Ohjelma saatavilla Ruissalossa 
vuoden ympäri, soveltuu 4–25 hengen ryhmille.

Marjastus ja sienestys
Marjojen ja sienien kerääminen on miellyttävä tapa nauttia luonnosta. 
Runsaasti mineraaleja sisältävät sienet ja marjat ovat terveellisiä ja ne 
tunnetaankin oikeina superfoodeina. Evästauko nuotiolla nokipannu-
kahveineen ja grillimakkaroineen sekä kuljetukset sisältyvät hintaan. 
Metsään lähdetään oppaan johdolla etsimään parhaita marja- ja sie-
niapajia ja löytäjä saa toki myös saaliin pitää tai sitten voitte jakaa 
löydetyt marjat ja sienet tiimin kesken. Saatavilla kesä–syyskuussa.

TV-mainoksen kuvaus 
Ryhmä jaetaan pienempiin työryhmiin. Suunnittelutapaamisen ja 
koulutuksen jälkeen mainokset kuvataan eri ryhmien kesken. Ma-
teriaalin editoimisen jälkeen mainokset ovat valmiita tuomariston 
arvioitaviksi, parhaat palkitaan. Ohjelmaa voi muokata monin tavoin 
ja räätälöidä tarpeidenne mukaiseksi.

Ryhmähengen kohotus


