
Unelmiesi
loma

Tahkolla
Palatsimökeissä asut keskellä Tahkon aktiviteettejä. 
Tahkonrinteet, ladut, kelkkareitit ja golf-kenttä ovat 
lähituntumassa. Kylpylä, kauppa ja ravintolat ovat 
kävelymatkan päässä. Mökeissä on 10-12 vuodepaikkaa.

Mökeissä on tilava, yhdistetty olohuone /ruokailutila, 
jossa laadukkaat astiat Arabiaa ja Iittalaa. Kaikissa mö-
keissä on oma sauna, takka ja terassi. 

Palatsimökkeihin saat lisäpalveluna pyydettäessä      
liinavaatteet ja pyyhkeet, kokousvälineet, loppusiivouksen 
ja lapsisetin. Aamupala, lounas tai päivällinen Catering 
-palvelusta.

Pyydä edullinen majoitustarjous:
s- posti: tahko@palatsitahko.fi
puh. 044 363 0186

PALATSITAHKO LOMAMÖKIT
Puh. 044 363 0186
tahko@palatsitahko.fi
www.palatsitahko.fi

www.palatsitahko.fi   ::   tahko@palatsitahko.fi   ::   044 363 0186
Palatsihuolto puh. 050383 4864
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KOHTEET KARTALLA:

1. Sokos Hotel
    Tahkovuori
2. Tahko Spa
3. Rinneravintola
    Pehkubaari
4. Ravintola Tirol
5. Tuolihissi
6. Golden Resort
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KARTTA INFOKARTTA OY

TAHKON
RINTEET

Piazza

Kauppa
Ravintola

Palatsi 1
Harjukuja  9

Palatsi 2A + 2B
Turusenharjuntie  13

Palatsi 3A + 3B
Pekkalankuja  3

Palatsimökit Tahkolla

Kääntöpuolella Palatsien pohjakuvat!



PALATSI 1, Harjukuja 9
4 mh, vuodepaikat 8+2 
Viihtyisä erillinen lomatalo, jossa toimivat 
tilat 10 hengelle. Tilat kahdessa kerrokses-
sa täyskorkein huonein. Iso tupakeittiö yh-
dessäoloon, ruokailuryhmä ja laadukas as-
tiasto 10 hengelle. Neljä makuuhuonetta. 
Nätti saunaosasto ja iso takkahuone, jossa 
varaava takka. Kodinhoitohuoneessa pesu-
kone, kuivauskaappi, siivouskaappi, sility-
slauta ja -rauta. Erillinen wc, toinen wc sau-
naosastossa.
Yritys- ja ryhmäkäyttöön mitä sopivin.

Viihtyisä loma-asunto , jossa toimivat tilat 8+2 hengelle. Oleskelutilasta käynti isolle terassille rinteiden suuntaan. Yh-
dessäoloon tupakeittiö, ruokailuryhmä ja laadukas astiasto 10 hengelle, moderni takka ja kalusteet. Kolme makuuhuonetta 
ja erillinen alkovi kahdelle hengelle. Kahdessa makuuhuoneessa parisänky, yhdessä kaksi erillistä vuodetta, alkovissa kaksi 
erillistä vuodetta, runkopatjasängyt lisävuoteina yläkerran oleskelu/aulatilassa. Erillinen WC. Saunaosasto, jossa pyykin-
pesukone, kuivauskaappi ja toinen WC. Yritys- ja ryhmäkäyttöön mitä sopivin.

Viihtyisä loma-asunto, jossa toimivat tilat 8+4 hengelle. Oleskelutilasta käynti isolle terassille. Yhdistetty oh/ruokailutila, 
laadukas astiasto 12 hlölle, moderni takka ja kalusteet sekä TV. Neljä makuuhuonetta. Yhdessä mh:ssa pari-sänky, kolmes-
sa erilliset runkopatjavuoteet. Valoisalla parvella 4 runkopatjavuodetta. Erillinen wc. Saunaosasto, jossa pyykinpesukone, 
kuivauskaappi ja toinen wc. Yritys- ja ryhmäkäyttöön mitä sopivin.

www.palatsitahko.fi

3B:ssa erilainen

pohjapiirustus.

PALATSI 2A ja 2B, Turusenharjuntie 13, 3 mh, alkovi, parvi, vuodep. 8+2/huoneisto

PALATSI 3A ja 3B, Pekkalankuja 3, 4 mh+parvi, vuodepaikat 8+4 /huoneisto


