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Jomala, Ahvenanmaa

LOMA HEVOSEN KANSSA? 
EI OLE ONGELMA!
Me toivotamme sinut ja hevosi tervetulleeksi lomalle 
Ahvenan maalle. Valitse jos haluat majoittaa hevosesi pitem-
mäksi tai lyhyemmäksi ajaksi. Meidän hevosvieraillemme 
tarjoamme koko- tai puolihoidon. Vierailuun sisältyy myös 
mahdollisuus erinomaisiin koulutus mahdollisuuksiin.

MAATILAHOTELLI
BED & BOX | DOWN-SHIFTING | KOULUTUSTA JA TAPAHTUMIA 

Caroline Anderson-Granlund  ja Hohenfels.

Ainutlaatuinen majoitus maaseudulla

SUOMI

SUOMI

RUOTSI

AHVENANMAA



AINUTLAATUINEN 
 MAJOITUS MAASEUDULLA
Meillä asut mukavasti ladossa. Alkuperäinen rakennus on 
huolellisesti remontoitu ja rakennettu lisää talliksi alakerta 
ja hotellihuoneet yläkertaan.

Huoneemme ovat tilavat ja omilla kylpyhuoneilla. 
 Asumiseen sisältyy myös mahdollisuus käyttää yhteistä 
keittiöta kaikilla varusteilla. Täällä tarjoilemme aamiaisen 
joka aamu. Sinun ja muiden asiakkaiden käytettävissä on 
myös oleskelutila, jossa on TV.

EVENT
Tarjoamme täydellisiä ratkaisuja yrityksille, yhdistyksille, poltta-
reille, hyvinvointi matkoille ja muuntyyppisille järjestelyille. 
Räätälöimme matkapakettimme toiveidesi mukaan.

DOWN-SHIFTING
Tarvitsetko sinä tai yrityksesi paussin arjen stressiin?
Tunnetko itsesi voimattomaksi ja olevasi ilman 
energiaa? Tilallamme saat tuntea rauhallisuuden, 
syödä ja nukkua hyvin. Ainoastaan olla vain ja ladata 
uutta energiaa.

Maatilahotellissa on 6 kahden hengen huonetta ja 1 perhehuone.

– Tervetulomalja
– Aamiainen
– Lounas
– Pävällinen
– Tiimipelejä ja yhteistyö

harjoituksia

– Curling, Ahvenanmaan 
 Curlingkeskuksessa

– Käytännön yhteistyötä tallissa
– Luento: Management  

by Horses 
– Virkistystä ja rentoutumis

ESIMERKKEJÄ TOIMINNOISTA
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