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Hienoja hetkiä Aitiopaikalla,
Aurajokirannassa

www.frescoravintolat.fi

Kuljetaan yhdessä arjesta juhlaan!
Ravintola Aitiopaikka - Valtion virastotalo
Osoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku
puh. 0400 176 481, email: aitiopaikka@frescoravintolat.fi
Länsisuomalainen ravintolaperhe FresCo Ravintolat Oy on toiminut uudistetussa valtion virastotalossa huhtikuusta 2013.
FresCo yhdistää tuoreuden ja raikkauden ”Fresh”, sekä yhdessä tekemisen, yrittämisen ”Co”. Yhdessä näistä kahdesta muodostuu FresCo, joka tarkoittaa mm. seinämaalausta. Tavoitteenamme
on luoda ruokahetkistä elämyksiä. Tyylikkäät astiat ja upeat kattaukset ovatkin osa tavaramerkkiämme.
Ei niin pientä juhlaa,
ettei se olisi meille tärkeä
Olemme jo useiden vuosien ajan olleet järjestämässä monien suuryritysten kanssa heidän VIP- ja
muita asiakastilaisuuksia. Tuomme palvelumme mielellämme myös asiakkaamme kotiin tai muuhun asiakkaalle mieleiseen paikkaan.
Ravintola Aitiopaikassa onnistuvat niin yksityis- kuin yritystilaisuudetkin vakaalla ammattitaidolla, arkkitehtuurisesti vaikuttavassa ympäristössä. Virastotalon monipuoliset tilat soveltuvat vaativampiinkin kokous- ja koulutustarpeisiin.
Haluamme olla yksityis- ja yritysasiakkaillemme kumppani, joka tuo osaamisensa heidän käyttöönsä tehden jokaisesta tilaisuudesta ainutkertaisen. Itse asiassa, rakennamme yhdessä arjen
ja juhlan kauniita muistoja - elämyksiä. FresCon ammattitaitoiset työntekijät tarjoavat osaamisensa käyttöösi.

Lounas arkisin klo 10:45-13:00
Lounastarjontamme on monipuolinen ja aidoista raaka-aineista paikan päällä valmistettu. Ravintolan terassilla voit nauttia virvokkeita Aurajokea ihaillen. Tutustu lounaslistaan sivuillamme:
www.frescoravintolat.fi > Aitiopaikka > Lounas.
Aitiopaikan lisäksi toimimme Turussa lounasravintola Kammarissa ja Korkissa. Ravintola Korkin
lounaslistan löydät osoitteesta: www.frescoravintolat.fi > Korkki> Lounas

Skannaa QR-koodi älypuhelimellasi ja tutustu
Aitiopaikan lounaslistaan.

Virastotalo on rakennettu vuonna 1967 ja sen ovat suunnitelleet arkkitehdit Risto-Veikko Luukkonen ja Helmer Stenros. Heidän ansioluetteloistaan löytyvät mm. Töölön kisahalli (1935),
Helsingin Olympiaterminaali (1952), Turun kaupunginteatteri (1962).
Talossa tehtiin mittava remonttityö 2009-2013.

AUDITORIO
- 200 henkilöä
- videoneuvottelulaitteisto
- langaton verkko
- äänentoistolaitteisto ja mikrofonit
- suuret valkokankaat 2 kpl

- 2 tykkiä: Sony X GA VPL-FX500 ja ANSI-luku 7000
- tietokone ja näyttö, langaton osoitin “pointteri”
- Smartboard
- induktiosilmukka
- kiinteät auditoriotuolit, 140 istuinta + 60 irtotuolia

Katso 360 °-kuvaa >

RAVINTOLASALI
- sali, 250 henkilöä
- ulkoterassi Aurajoelle + kalusteet
- langaton verkko
- äänentoistolaitteisto ja mikrofonit

Katso 360 °-kuvaa >

- videoprojektori, siirrettävä
- 2 valkokangasta
- induktiosilmukka
- pöydät 1800 x 800 ja 1200 x 800

MAAHERRA - VIP
- projektityötilat,14 - 50 henkilöä, 3 huonetta
- sauna: löylyhuone, puku- ja pesutilat
- keittiö
- äänentoistolaitteisto, valkokangas, WLAN

- 55 tuuman taulutelevisio ja kaasugrilli
- kalustettu, soveltuu erilaisiin projekti- ja neuvottelutilaisuuksiin sekä perhejuhliin
- ateriat ennen ja jälkeen teatteriesitysten

Katso 360 °-kuvaa >

KOKOUS- JA JUHLATILAT
Koko
(hlöä)

Tilan nimi

5

Paasikivi

6

Kekkonen

8
8
10-12

Kallio
Ryti
Koivisto

10

Ståhlberg

12
16

Svinhufvud
Mannerheim

20-30

Ahtisaari

20
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Halonen
Relander

40

Niinistö
Maaherra
-virka-aikaan

50

- virka-ajan
ulkopuolella
Saunan lämmitys
Pyyhe

100

Aula

200

Auditorio

250

Ravintolasali

veroton (0%)

9,68 € /h
33,87 € /4h
64,52 € /8h
9,68 € /h
33,87 € /4h
64,52 € /8h
14,52 € /h
52,42 € /4h
96,77 € /8h
18,55 € /h
64,52 € /4h
125,00 € /8h
16,13 € /h
56,45 € /4h
108,87 € /8h
16,13 € /h
56,45 € /4h
108,87 € /8h
24,19 € /h
85,48 € /4h
161,29 € /8h
29,84 € /h
104,84 € /4h
201,61 € /8h
25,00 € /h
88,71 € /4h
169,35 € /8h
34,68 € /h
129,03 € /4h
250,00 € /8h
100 €
5 € /kpl
20,16 € /h
68,55 € /4h
133,06 € /8h
79,84 € /h
278,23 € /4h
346,77 € /8h

Hinta

verollinen (24%)

12,00 € /h
42,00 € /4h
80,00 € /8h
12,00 € /h
42,00 € /4h
80,00 € /8h
18,00 € /h
65,00 € /4h
120,00 € /8h
23,00 € /h
80,00 € /4h
155,00 € /8h
20,00 € /h
70,00 € /4h
135,00 € /8h
20,00 € /h
70,00 € /4h
135,00 € /8h
30,00 € /h
106,00 € /4h
200,00€ /8h
37,00 € /h
130,00 € /4h
250,00 € /8h
31,00 € /h
110,00 € /4h
210,00 € /8h
43,00 € /h
160,00 € /4h
310,00 € /8h
124 €
6,20 € /kpl
25,00 € /h
85,00 € /4h
165,00 € /8h
99,00 € /h
345,00 € /4h
430,00 € /8h

sovitaan erikseen

Kalustus
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*luokkamuoto
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-
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-

C
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D

+ äänentoistolaitteet ja
käsimikrofoni

ON

-

*muunnettavissa U-malliin pienemmälle ryhmälle

Hinnat voimassa 2.1.2018 alkaen

Kalustus: Kaikissa tiloissa on langaton verkko. Saatavilla tarvittaessa fläppitaulut ja tussit.
A) projektityötilat, 3 huonetta; sauna; keittiö; tyylihuonekalut; CD-soitin 55’ taulutelevisio; kaasugrilli terassilla
B) kahvila; langallinen verkko; 7 pystispöytää, 20 tuolia; tuoleja ruokalasta; nojatuoliryhmiä
C) Korkeus 5,3 m, Pituus 25,68 m ja leveys 13,44 m; induktiosilmukka; kiinteät auditoriotuolit 140 kpl; irtotuolimahdollisuus 60 kpl;
liikuteltava lehtiötaulu; mahdollisuus sijoittaa pöytiä tarjoilua varten, Auditorion tykkimalli: Sony X GA VPL-FX500 ja valoteho eli
ANSI-luku 7000.
D) induktiosilmukka; pöydät 1800 x 800 ja 1200 x 800; ulkoterassi 24 henkilöä, 6 pöytää ja 24 tuolia

Vähimmäislaskutus on 1h.
Peruutusehdot: Auditorion peruutus ilman veloitusta on tehtävä 10 arkipäivää ennen varausta virka-ajan puitteissa,
myöhemmin tehtyjen varausten osalta veloitetaan täysi maksu. Muiden tilojen peruutus ilman veloitusta on tehtävä 2
arkipäivää ennen varausta virka-ajan puitteissa, myöhemmin tehtyjen varausten osalta veloitetaan täysi maksu.

HERKKUPALOJA
TUOTEVALIKOIMASTAMME

HYVÄÄ PAIKALLISTA RUOKAA
... arjesta juhlaan!

www.frescoravintolat.fi

Raumalla:

Turussa:

Kokous- ja juhlatalo Etappi*22*
Teatteriravintola Ankkuri
Kesäteatteriravintola Skanssi
Kahvila-ravintola Satamanportti
Henkilöstöravintola Delikaatti
Juhlatalo Villa Lokari
Kokous- ja juhlatalo Aitiopaikka
Lounasravintola Kammari
Ravintola Korkki

FresCo Ravintolat Oy - Ravintola Aitiopaikka

puh. 0400 176 481
aitiopaikka@frescoravintolat.fi

Lounas arkisin
klo 10:45-13:00
Lounaslista osoitteessa:
www.frescoravintolat.fi/
Aitiopaikka/Lounas

Virastotalon ympärillä on tilava parkkipaikka, jonka käyttöaste on suuri arkisin
virka-aikana. Muina aikoina vapaata tilaa on hyvin.
Jos olet liikkeellä autolla virka-aikaan, pääset näppärästi paikalle jättämällä
autosi P-Louheen (Läntinen Pitkäkatu 12 b). Tule parkkitalosta ulos Kauppatorin uloskäynnistä (Yliopistonkatu/Aurakatu).
Kauppatorilta pääset virastotalolle nopeasti joko jalkaisin tai ottamalla paikallisbussin nro 3, 14, 15, 55 tai 56. Jää bussista pois Kaupunginteatterin pysäkillä.
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Valtion virastotalo,
Itsenäisyydenaukio 2
20 800 TURKU

