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FresCon palvelut
Villa Lokariin

Meillä on ollut onni
saada ammattitaitoista
ja innostunutta
työvoimaa.

Uniikkielämyksiä VIP-vieraille.

tusta palvelukonseptista.
– Haluamme rakentaa jokaisen tilaisuuden ainutkertaiseksi ja juhlijoiden näköiseksi. Olemmekin saaneet
paljon positiivista palautetta juuri yksilöllisyydestä.
Asiakas saa juuri sellaisen menun ja
kattauksen kukkineen ja koristeineen
kuin haluaa. Onhan tämä hänen ainutkertainen juhlansa, ja sitä ainutkertaisuutta tuemme mekin kaikin
tavoin, Seija Aronen vakuuttaa.
FresCossa ei tingitä makujen tai
palvelun suhteen piiruakaan.
– Kaikki tehdään kastikkeista mallasleipään ja lapskoussista graavikalaan itse. Voi on voita ja kerma kermaa.
FresCon palkkalistoilla on 35 alan
ammattilaista ja toinen mokoma
ekstraajia.
– Meillä on ollut onni saada ammattitaitoista ja innostunutta työvoimaa. Jo vaativa ja kiinnostava työ
itsessään koulii ja kasvattaa kunnianhimoa, Seija ja Seppo tietävät.

– Villa Lokarin miljöö sopii yritystilaisuuksiin ja yksityisjuhliin, suosittelevat Seppo Aronen, Veijo Kallionpää sekä Seija Aronen.

K

artanonkeltainen Villa Lokari
avaa ovensa yksityistilaisuuksille Eurajoen Irjanteen historiallisessa miljöössä. Yrittäjäpariskunta
Seija ja Seppo Aronen FresCo Ravintoloista lupaa vieraille ikimuistoisia
makuelämyksiä ja kartanotason palvelua.
Villa Lokari sijaitsee museomaisemassa: vieressä kohisee koski ja
ohi mutkittelee romanttinen kylätie.
Mahtava kivirakennus valmistui Irjanteen meijeriksi vuonna 1926. Monien
värikkäiden vaiheiden jälkeen talovanhuksen osti raumalainen teollisuusvaikuttaja Leo Laine, joka pelasti
arvokkaan maamerkin ja painoi siihen oman, uniikin peukalonjälkensä
remontin myötä.
– Kaikki sisätilat on rakennettu uudelleen vastaamaan nykyajan tarpeita, kertoo Leo Laineen vävy Veijo Kal-

lionpää.

Taidetta ja tyylikalustoja
Laine loi talon sisätiloihin 1900-luvun
tyyliä holvikaarineen. Myös kattorakenteet tehtiin viimeisen päälle. Salin
suurella tarkkuudella paneloitu salmiakkikuvioinen katto kerää katseet.
Laineen intohimo näyttäviin antiikkihuonekaluihin ja taiteeseen näkyy
kaikkialla Villa Lokarissa. Talo henkii
myös liikemaailman historiaa.
– Vieraat pääsevät istumaan tavaratalo Stockmannin johtokunnan
1920-luvulta peräisin olevan massiivinen tammipöydän ääreen.

kan päässä Irjanteen kirkosta, mikä
tekee talosta hyvän häiden viettopaikan. Pääsalin vieressä on pieni lava ja
tanssimiseen sopiva parketti.
– Akustiikka on mahtava, vakuuttaa laulumiehenä tunnettu Seppo
Aronen.
Käytettävissä on lisäksi uima-allas
ja saunatilat. Pesuhuoneen marmorilaatat ovat peräisin Italiasta.
Talon palveluita täydentävät yläkerran on kolme huoneistoa.
Villa Lokariin mahtuu juhlimaan
jopa sadan hengen ryhmä. Tilan erikoislaatuisuus asettaa tilaisuuksille
omat rajoituksensa.
– Polttariporukoille ovet eivät aukene, naurahtavat yrittäjät.

Laadukas juhlatila
jopa 100 vieraalle

Ainutkertainen makuelämys

Villa Lokari sijaitsee aivan kävelymat-

FresCo tunnetaan loppuun asti hio-

Kaunis kattaus täydentää makuelämyksen arvokkaassa kartanomiljöössä. Yksityiskohtainen kattokuviointi kertoo Leo Laineen täsmällisyydestä ja suunnitelmallisuudesta.

Rauma
040 5161 206
etappi@frescoravintolat.fi
www.frescoravintolat.fi

Monipuolisia tiloja
Lounais-Suomessa
Villa Lokari täydentää Arosen yrittäjäpariskunnan muita toimipaikkoja hyvin. Yksi kruununjalokivi Villa Lokarin
lisäksi löytyy keskeltä Turkua. Maaherran entisestä edustustilasta, jonka yhteydessä mm. maaherra Pirkko
Työläjärvi aikoinaan asui, aukeaa 30
metrin pituinen terassi Aurajoelle.
Arosen isännöimiä ravintoloita
Raumalla ovat kokous- ja juhlatalo
Etappi*22*, teatteriravintola Ankkuri, kesäteatteriravintola Skanssi, kahvila-ravintola Satamanportti, henkilöstöravintola Delikaatti, Rauman
Merimuseo, virkistyspaikka Kiviranta.
Turussa FresCo tarjoaa palveluitaan
kokous- ja juhlakeskus Aitiopaikalla, lounasravintola Kammarissa Lounais-Suomen poliisilaitoksella ja Ravintola Korkissa Aurajokirannassa.

Villa Lokarin tyylihuonekaluryhmät ja taideteokset luovat tunnelmaa.

