
MÖKKIVARAUS PURJEHDUKSELLE 
 
Hei, 
 
Saaret joilla vierailemme purjehduksen aikana tarjoavat vaihtoehdon telttamajoitukselle: 
majoittuminen lämpimässä mökissä / huoneistossa! Mökkeissä /huoneistoissa on sähköt, 
veden-/kahvinkeitin, sekä aluslakanat ja peitot kuuluvat hintaan (omat pyyhkeet mukaan saunaa 
varten. Me olemme varanneet saunat molemmille päiville, joten siitä ei sinun tarvitse huolehtia). 
Mökit on myös siivottava itse (150e jälkisiivousmaksu). 
 
Mökkivaraus on suositeltavaa tehdä etukäteen ja tietysti ajoissa. Mökit on varattava suoraan 
saaren hoitajilta. Suosittelemme yhteismökin hyödyntämistä, mutta voit toki varata itsellesi oman 
mökin tai huoneiston. 
 
Purjehduksen ensimmäinen päivä/ yö: Maisaaressa, varaus netissä: 
https://www.maisaari.com/palvelut/majoitus/  
 
Purjehduksen toinen päivä/ yö: Pähkinäisissä: https://www.pahkinainen.fi/pahkinainen 
VARAUS puhelimitse: +358 50 0789010 
 
Maisaari ja Pähkinäinen ovat Turun kaupungin ulkoilusaaria, ja soveltuvat tällaisille 
koulutuspurjehduksille mainiosti tarjontansa puolesta. 
 

 
Yhteismökki 
 
Ilmoita minulle (tai reissun omassa WhatsApp -ryhmässä jonka luon pian), mikäli varaat tai olet 
varannut mökin jommalle kummalle päivälle Maisaareen ja/tai Pähkinäisiin (reissun 
ensimmäinen yö Maisaaressa, toinen Pähkinäisissä), ja kuinka monta henkeä kanssasi mahtuu 
mukaan samaan mökkiin / huoneistoon. Näin voimme koittaa saada useamman mukaan samaan 
varaukseen, jottei kaikkien tarvitse varata omaa huoneistoa/mökkiä itselleen. Tietysti mökin 
varaamisesta voi kysellä etukäteen ryhmässä kiinnostuksen tason kartoittamiseksi. Varmista että 
liityt purjehduksen sisäiseen WhatsApp ryhmään, jonka linkin jaan pian! 
 
Mikäli samaan mökkiin/huoneistoon majoittuu useampi, voi kustannukset jakaa luonnollisesti 
kaikkien kesken tasan, ja näin päästä edullisemmin. Mökkejä on myynnissä Maisaaressa 4 ja 6 
hengen mökkejä, sekä Pähkinäisissä 2-, 4-, ja 6-hengen huoneita. Isommat huoneet/mökit tulevat 

https://www.maisaari.com/palvelut/majoitus/
https://www.pahkinainen.fi/pahkinainen


edullisemmaksi, mikäli monta osallistujaa samassa mökissä - voitte siis myös keskustella ryhmän 
whatsapp ryhmässä ennen varauksen tekemistä, kuinka moni olisi kiinnostunut yhteismökistä. 
 
Mökin varaus MAISAARI (ensimmäinen yö): 
https://www.maisaari.com/palvelut/majoitus/  
 
SUOSITTELEN MÖKKIÄ LUOTSI tai LAIVURI (pienemmät mökit ahtaita yli 4 hlölle) ja 
mikäli mökistä on kiinnostunut enemmän kuin 6, yhden ison ja yhden pienen varaaminen on 
järkevää. 
 
 
Huoneiston varaus PÄHKINÄINEN (toinen yö) puhelimitse: +358 50 0789010  
 
Telttamaksu on 4-5e / yö/hlö, oma teltta, ei tarvitse varata. 
 
Sauna varattu kummallekin päiville (2h), joten siitä ei tarvitse huolehtia. Saunan hinta 5e/kerta. 
 
TELTTA MAJOITUS nurmikentällä voi olla viileää ja hyvin kostaa - ainakin monet ovat 
kertoneet kylmästä yöstä, ja mökki on maistunut seuraavaksi yöksi. Mikäli aiot telttailla, varaa 
kunnon makuupussi ja -alusta mukaan! 
 
 
AIKATAULU 
 
5)  
 
Ti 28.7. Maisaari 
Ke 29.7. Pähkinäinen 
 
6)  
 
Pe 31.7. Maisaari 
La 1.8. Pähkinäinen 
 
7)  
 
Ti 4.8. Maisaari 
Ke 5.8. Pähkinäinen 
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8)  
 
Pe 7.8. Maisaari 
La 8.8. Pähkinäinen 
 


