
Här finns njutning för både kropp och själ. Koppla av i vårt vackra 
”Termerna”, Där bjuds ni på Saltbastu, infraröd bastu, ångbastu, 
vanlig bastu, aromabastu, bubbelbad undervaenmassage forsar 
och en viloplats. Eller träna på gym med utsikt över finska viken.
Vi på Toila Spa erbjuder både fin konferens anläggning och rekreation
 åt er personal. Det är di stora kapital i framtiden för di företag. 
Mår din personal bra går di företag bra. Så ta chansen a åk till Mår din personal bra går di företag bra. Så ta chansen a åk till 
Toila SPA med din personal .
På Toila SPA vi spa- och konferensgäster en behaglig och miljövänlig 
vistelse där hälsa, omtanke och personligt bemötande står i centrum. 
Ljuset, vanet, den fräscha designen - ja, allt tillsammans får dig a 
känna dig som hemma. 

Här finns allt man behöver för effektiva och kreativa möten. 
Lokaler från 2 - 100 personer, Konferens rum för 12,32 och 
100 personer deltagarna pigga och alerta under hela vistelsen
Pris exempel på paket, dea gäller då en grupp på minst 
10 personer. Men vi erbjuder en helhetslösning med vår 
svenska samarbetspartner SweRu resor. De kan hjälpa er med 
flyg eller båransport öflyg eller båransport över till oss och förmedla era kontakter 
med oss. Se nästa sida för pris per person och dygn.
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Vi vill vara det självklara valet för gäster som vill 
vistas i en naturskön miljö. Våra gäster uppskaar,
 precis som vi, det enkla, rena och luftiga. 
De söker e tryggt, pålitligt, ansvarskännande, 
men ändå spännande spa- och konferenshotell 
av hög kvalitet.

Härligt, hälsosamt och omtänktsamt

SPA med havsutskikt

Upplevelse vid finska viken
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Pris uppgifter för olika konferenspaket
Budgetkonferens                                       Stanardkonferens         Premiumkonferens         Extra paket
Logi i dubbelrum           Logi i enkelrum          Logi i enkel/ dubbelrum   A la carete
                                                  3 räers med 
                                                  1 glas vin 150 kr/p
För- och eftermiddagsfika i alla paket                                     minigolf med 
                                                     grillning 65 kr/p
Lunchbuffé i alla paketLunchbuffé i alla paket
Middagsbuffe i alla paket
Frukostbuffé i alla paket
Konferenslokal i alla paket
Badrock och tofflor på rummet a låna på all paket
                                    1 behandling per dag
                                    *Salt kammaren
                                                                        *Massage 20 minuter
                                    *vaengymnastik i grupp

Pris per dygn
625 kr/p                865 kr/p              800 kr/p i del i dubbelrum
                                    1038 kr/p i enkelrum

Vi hjälper er med hel helhet både företagets bästa 
utvecklingsmöjligheter och för er personals kropp och själ


