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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. Kääntöpuolella 
Palatsien pohjakuvat!

Palatsimökkeihin saat lisäpalveluna myös liinavaatteet,
pyyhkeet ja loppusiivouksen. 

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

Palatsitahko Oy
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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Piazza

Kauppa
Ravintola

Palatsi 1
Harjukuja  9

Palatsi 2A + 2B
Turusenharjuntie  13

Palatsi 3A + 3B
Pekkalankuja  3

Palatsimökit Tahkolla



Lisäpalveluna kaikkiin Palatseihin;
Liinavaatteet ja pyyhkeet, loppusiivous, kokousvälineet ja lapsisetti pyydettäessä.
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PA
LATSI 1, H

arjukuja 9, vuodepaikat 8+2 hengelle

Viihtyisä erillinen lom
atalo, jossa toim

ivat tilat 10 hengelle. 
Tilat kahdessa kerroksessa täyskorkein huonein. O

leskeluti-
lasta käynti isolle terassille, joka kiertää kahdelle ilm

ansuunnalle, 
puiston laidassa. Iso tupakeittiö yhdessäoloon, ruokailuryhm

ä ja 
laadukas astiasto 10 hengelle. O

leskelutilassa m
odernit kalusteet, 

taulu tv. N
eljä m

akuuhuonetta. N
ätti saunaosasto ja iso takkahuone, 

jossa varaava takka. K
odinhoitohuoneessa pesukone, kuivauskaap-

pi, siivouskaappi, silityslauta ja -rauta. E
rillinen w

c, toinen w
c sauna-

osastossa. Y
ritys- ja ryhm

äkäyttöön m
itä sopivin.

PA
LATSI 2 A ja 2B

, Turusenharjuntie 13, vp. 8+2/huoneisto

Viihtyisä lom
a-asunto , jossa toim

ivat tilat 8+2 hengelle. O
leskelutilas-

ta käynti isolle terassille rinteiden suuntaan. Y
hdessäoloon tupakeittiö, 

ruokailuryhm
ä ja laadukas astiasto 10 hengelle, m

oderni takka ja kalus-
teet. K

olm
e m

akuuhuonetta ja erillinen alkovi kahdelle hengelle. K
ah-

dessa m
akuuhuoneessa parisänky, yhdessä kaksi erillistä vuodetta, alk-

ovissa kaksi erillistä vuodetta, runkopatjasängyt lisävuoteina yläkerran 
oleskelu/aulatilassa. E

rillinen W
C

. S
aunaosasto, jossa pyykinpesukone, 

kuivauskaappi ja toinen W
C

. Y
ritys- ja ryhm

äkäyttöön m
itä sopivin.

PA
LATSI 3A ja 3B

, Pekkalankuja 3, vp. 8+4 /huoneisto

Viihtyisä lom
a-asunto, jossa toim

ivat tilat 8+4 hengelle. O
leskelutilasta 

käynti isolle terassille. Y
hdistetty oh/ruokailutila, laadukas astiasto 12 

hlölle, m
oderni takka ja kalusteet sekä TV. N

eljä m
akuuhuonetta. Y

h-
dessä m

h:ssa parisänky, kolm
essa erilliset runkopatjavuoteet. Va-

loisalla parvella 4 runkopatjavuodetta. E
rillinen w

c. S
aunaosasto, 

jossa pyykinpesukone, kuivauskaappi ja toinen w
c. Y

ritys- ja ryh-
m

äkäyttöön m
itä sopivin.
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Liinavaatteet ja pyyhkeet, loppusiivous, kokousvälineet ja lapsisetti pyydettäessä.
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