Rauman luonnonkauniin saariston suurin ja kaunein saari on Nurmes.
Se sijaitsee keskellä Selkämeren kansallispuistoa mukavan n. puolen
tunnin venematkan päässä mantereelta. Raumalainen Hollming Oy rakennutti 80- luvulla saarelle henkilökunnan virkistys-, koulutus- ja edustuskäyttöön kelopuisen ”Kalamajan” ja savusaunan. Nyt Kalamaja on avoinna yritysten kokous- ja virkistyskäyttöön ja antaa ihanteelliset puitteet yksityisyyttä, rauhaa ja luonnon suomaa virkistystä kaipaaville ryhmille.
Kalamaja tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet luonnossa ja merellä
liikkumiseen ja kalastukseen. Toiveestanne järjestämme mukaanne
vaikka mökkieväät omatoimimatkalle tai hovimestarin ja kokin
vaativampia tilaisuuksia varten
Merellisen luonnon keskellä opastetut luonto-, kalastus- ja melontaretket
ovat parasta mahdollista ajanvietettä, puhumattakaan rauhallisista illoista
nuotion ja savustusuunin äärellä omia kalasaaliita loimuttaen ja savustaen.
Jos haluatte lumoutua saariston hiljaisuudesta, rentoutua savusaunan
mahtavissa löylyissä ja katsella tähtitaivasta kylpytynnyrin lämmössä,
niin tämä on oikea paikka!
Kalamajalla on:
• Kokous/ruokailutilat n. 20 henkilölle, kesäjuhlat ja saunaillat
		 jopa 40 henkilölle
• AV- laitteet tarvittaessa
• Yöpymismahdollisuus 10 henkilölle
• Tupakeittiö, jääkaappi, pakastin, hella, astiasto
• Kertalämmitteinen sauna mökin yhteydessä
• Savusauna, uimaranta, sekä kylpytynnyri
• Hyvät kompostoivat käymälät
• Sähkö ja vesi (kesällä)
• Kesäkeittiö, kalanperkauspöytä, savustusuuni
• Vene ja perämoottori (sovittava erikseen)

Kalamajan hinnasto
Kokous- ja virkistyspäivät
1.

Kalamajan vuokraus ja käyttö omatoimisesti
loppusiivous itse............................................................................................. Kysy tarjousta!

2.

Kalamajan kokoustilojen käyttö
sisäsauna ja kylpytynnyri lämmitettynä
sekä yöpyminen max. 10hlö, loppusiivous itse ....................................................... 350€/vrk

3.

Kalamajan kokoustilojen käyttö, savusauna,
sisäsauna ja kylpytynnyri lämmitettynä
sekä yöpyminen max. 10hlö, loppusiivous kuuluu hintaan. .................................... 650€/vrk

		
Erikseen sovittaessa:
		Pyyhepalvelu ....................................................................................................... 5€/hlö
		Liinavaatteet ...................................................................................................... 10€/hlö
		Loppusiivous ..........................................................................................................100€
”Kalamajan Täydellinen”
Vesibussikuljetukset Rauma - Kalamaja - Rauma, kokoustilojen käyttö, sisäsaunan, savusaunan ja
kylpytynnyrin lämmitykset, yöpyminen (max. 10hlö).
Savulohi- illallinen: Savustettua lohta suoraan kalamajan savupöntöstä, tartar kastike, tilliperunat,
vihersalaatti, fetamelonisalaatti. Jälkiruuaksi: kaffetta/teetä ja tyrnikakkua.
Min. 10, max. 25hlö, loppusiivous kuuluu hintaan.............................................................. 99€/ hlö

Kalamajan noutopöytämenut:
Lounaskeitot (kala-tai lihakeitto)+kahvit............................................................................ 12€/hlö
Savulohi-ilallinen
Savustettua lohta suoraan Kalamajan savustus uunista, sitruunainen tillikastike,
tilliperunat, aveyroninsalaatti, feta-melonisalaatti
Jälkiruuaksi: kaffetta/ teetä ja tyrnikakkua........................................................................... 29€/hlö
Loimulohi-illallinen
Kalamajalla loimutettua lohta, yrtti cremefraiche, nuotio-perunat, isoäidin vihersalaatti,
juusto-katkarapu salaatti.
Jälkiruuaksi: kaffetta/ teetä ja tyrnikakkua........................................................................... 35€/hlö
Grillijuhlat
Grillistä: Kivikylän ribsejä, kasleria ja Huiluntuhti makkaraa, nuotioperunat + porokastike,
kesäinen vihersalaatti, kipparin juustosalaatti.
Jälkiruuaksi: kaffetta/ teetä ja tyrnikakkua........................................................................... 35€/hlö
Saaristolaispöytä
Mustanpekansilakka, valkosipulisilakka, sillikaviaari, graavilohi, savustettua lohta
Kalamajan uunista ja tartar- kastike, isoäidin vihersalaatti, sienisalaattia, tilliperunat,
haudutettua tirripaistia, säräjuureksia
Jälkiruuaksi: kaffetta/ teetä ja tyrnikakkua........................................................................... 35€/hlö

Saariston juhlapöytä
Mustanpekansilakka, valkosipulisilakka, sillikaviaari, graavi siika ja mätikastike,
tillimarinoituja silakkapihvejä, Kalamajalla loimutettua lohta ja tillikastiketta,
kananmunia, paahtopaistia ja pihlajanmarjahyytelöä, punajuurimoussea ja sitruskermaa,
isoäidin vihersalaatti, tomaatti-sipulisalaatti, sienisalaatti, nuotioperunoita,
pitkään haudutettua porsaan kasleria, hunajahaudutettuja juureksia, maalaisperunoita
Jälkiruuaksi: kaffetta/ teetä ja tyrnikakkua........................................................................... 42€/hlö
Kaikki ruokailut sisältävät saaristolaisleivän, levitteen, juomana vesi.
Ruokailut räätälöidään tarvittaessa asiakkaan toiveiden mukaan.
Teemme yhteistyötä Klapsakka- ravintoloiden kanssa, joka mahdollistaa Kalamajalla
myös gourmet- tason illalliset hovimestareineen ja kokkeineen.
Kalamajalla ei ole alkoholioikeuksia, joten omat juomat ovat tervetulleita.

Ohjelmaa ja aktiviteettejä Kalamajalle:
Viehekalastusretki Rauman saaristoon.
Kalastus veneistä, joihin mahtuu 2-4 kalastajaa oppaan lisäksi.
Hintaan sisältyy kalastusluvat, kalastusvälineet, pelastusliivit,
retkieväät ja oppaan palvelut.
Tuntilaskutus alkaa mantereelta, minimilaskutus 3h/vene...................................... 80€/ tunti/ vene
Jousiammunta
Tässä leikkimielisessä kisassa selviää, kuka on ryhmänne Robin Hood!
Hintaan sisältyy jousiammuntavarusteet ja opastus
Kesto n. 1-2 tuntia................................................................................................................. 12€/hlö
Metsästystä Rauman saaristossa
Tarjoamme mahdollisuuden syksyiseen vesilintujen metsästykseen kauttamme.
Rauman saariston erikoisuutena tarjoamme myös mahdollisuuden osallistua harmaahylkeen metsästykseen!
Kysy tarjousta ryhmällenne!
Rantakalastusretki Nurmeksen saareen.
Tutustumme kävellen saariston luontoon ja samalla kalastamme rannalta.
Kesto vähintään 4 tuntia.
Hintaan sisältyy kalastusluvat, kalastusvälineet, nokipannukahvit,
retkieväät ja oppaan palvelut. Venekuljetukset lisähintaan.................................................. 45€/ hlö
Luontoretki Nurmeksen saareen. (Luontokokous)
Kesto vähintään 4 tuntia.
Hintaan sisältyy oppaan palvelut, nokipannukahvit ja retkieväät.
Venekuljetukset lisähintaan.................................................................................................. 25€/ hlö
Melontaretki Kalamajalle
Hintaan sisältyy melontakalusto, melonnan ohjaus, nokipannukahvit.
Kesto noin 3 tuntia............................................................................................................... 50€/ hlö
Kirkkoveneretki Kalamajalle
Veneeseen mahtuu kerralla soutamaan enintään 14 hlöä,
minimi henkilömäärä on 8, enintään 28 hlöä................................................................ 400€/ ryhmä
Pihakisat
Pihakisat sopivat erinomaisesti virkistys- tai kokouspäivän leikkisäksi ja rentohenkiseksi ohjelmatuokioksi. Kisailu tapahtuu pienryhmissä ohjaajien opastuksella. Huumorin lisäksi tehtävissä
vaaditaan hitunen käden tarkkuutta ja taitoa, hieman ongelmanratkaisukykyä ja tietysti yhteistyötä ryhmän
kesken.Tehtävät eivät sisällä fyysisesti vaativia tai vaarallisia osioita, vaan kisailun tarkoituksena on ryhmien
viihtyminen hauskojen tehtävien parissa. Rastitehtäviä on n. 6-7 esim. tietovisa, golf, ongelmanratkaisu yms.
Voittajajoukkueelle on luvassa palkinto. Kesto n. 2 tuntia................ 25€/ hlö minimiveloitus 250€

Joogatunti
Tutustutaan joogaohjaajan avulla joogan alkeisiin.
Kesto n. 1,5 tuntia, 8-20 hlöä................................................................................................ 20€/hlö
Värikuulasota/ Paintball
Pakettiin kuuluu ohjattu noin kolmen tunnin mittainen värikuulapelitapahtuma. Paikalla
on tarvittava määrä ohjaajia. Jokainen pelaaja saa oman puoliautomaattisen värikuulaaseen, suojamaskin, suojahaalarit ja tarvittaessa lakin ja hanskat.
Hinta sisältää 200 kuulaa / henkilö, lisäkuulat 4€ / 100 kpl
Aluksi pelataan tutustumispeli, jossa haetaan tuntumaa pelitoimintaan, varusteisiin ja
pelikenttään. Tämän jälkeen pelataan kaksi päätylippupeliä ja kaksi keskilippupeliä,
jolloin saadaan selville illan voittajajoukkue, joka palkitaan.
Asiakkailla oltava omat ulkoilukengät. Tapahtumassa on voimassa tapaturma- ja vastuuvakuutukset.
Henkilömäärä 8-50., ikäraja 14 - 65 v.
Kesto n. 3 tuntia ................................................................................................................... 50€/hlö
SUMO- taistelu
Japanin kansallisurheilua voi harrastaa nyt myös ilman epäterveellisiä kiloja.
Ratkiriemukkaat sumoasusteet antavat lajille mukavaa pyöreyttä ja pehmeyttä!
Saatavissa myös muiden aktiviteettien yhteyteen.
Kesto 1-3h..................................................................................................................................200€
Kalamajan Erätaitokisat
Erätaitokisassa mittelemme taitoja perinteisissä selviytymistehtävissä. Kilpailu tapahtuu pareittain tai
isommissa ryhmissä. Tehtävärasteja ovat mm. tulenteko, kalastus, kädentaito yms.
Parhaat palkitaan ja kilpailun jälkeen juomme nokipannukahvit tulilla.
Kesto n. 3h............................................................................................................................ 25€/hlö
Vesiurheilua kalamajalla
Koe luonnonkaunis saaristo ja vauhdin huuma vesiurheilun parissa.
Vaihtoehtoina vesisukset, wakeboarding, polvilauta, 3 hengen sohva,
6 hengen banaani ja muita vesiurheiluvälineitä.
Hintaan sisältyy: Varusteet, opastus ja polttoaineet
Kesto vähintään 2 tuntia................................................................................................... 120€/ tunti
Purjehdusta Kalamajan vesillä
Koe ja opi purjehdukset salat ammattiohjaajan parissa. Aluksena 606- purjevene, johon mahtuu kerralla 2
purjehtijaa ohjaajan lisäksi.
Kesto vähintään 2 tuntia...................................................................................................... 60€/tunti
Onkikisat Kalamajalla
Perinteinen tapa selvittää kuka on porukan paras kalamies/ kalanainen!
Onkikisa on leppoisa ja kiireetön tapahtuma, jossa voittaja ratkaistaan saaliin kokonaispainon perusteella.
Jokaiselle annetaan käyttöön oma onki ja oppaan avustamana sillä ongitaan ahvenia ja särkiä Kalamajan
laitureilta ja lähivesiltä.
Kesto noin 2h.
25€/hlö sis. nokipannukahvit, onget, syötit ja voittajan palkinnon.

HYVINVOINTIPALVELUT
Kehonkoostumusmittaus (InBody 230)
InBody -mittauksella tarkkaa analyysia omasta kehonkoostumuksesta. Segmentaalisella mittauksella
voidaan erotella keho 5 eri osaan ja mittauksen perusteella saadaan tulokset kehon eri osista ( kädet,
jalat ja keskivartalo ) voidaan räätälöidä osaksi isonkin ryhmän kokouspäivää ( mittauspiste &
yhteisanalyysi ) Hinta 280 € / 10 hlö plus lisäveloitus 10 € / hlö jokaisesta yli 10 hlöstä
Kahvakuulatunti (kuntoilu)
Ohjattu kahvakuulatunti. Fyysinen liikuntatuokio, jossa opetellaan kahvakuulan perustekniikoita, sekä
tehdään sykettä kohottava kiertoharjoittelu. Hinta 250 € / 15 hlö lisäveloitus 10 € / hlö

Kahvakuulalla kisailua
Kahvakuulanheiton 10-ottelu. Leikkimielinen ulkona suoritettava kilpailu, jossa heitetään kahvakuulaa
10:llä eri tyylillä ja mitataan heittojen tulokset yhteen. Voittaja palkitaan !
Hinta 10 – 20 hlö: 35 € / henkilö ja 20 – 40 hlö: 32 € / henkilö
Luennot liikunnasta ja ravinnosta ( kesto n. 2 h, tyhy-aiheen ympärille rakennetut)
Luentoja liikunnasta ja ravinnosta ja niiden merkityksestä omassa hyvinvoinnissa mihin riittää
yleiskuntosi työelämässä? Onko pakko syödä? Mitä pitäisi syödä? Kuinka usein? Onko ravintosi
terveellistä? Mitä hyötyä liikunnasta tai liikkumisella on jokapäiväisessä jaksamisessa?
Kuinka paljon pitäisi liikkua? LEPOPÄIVÄ? Myytit liikunnassa ja ravinnossa?
Näihin kysymyksiin ja moniin muihin saat vastaukset tuhdista luentopaketista.
Hinta 300 € / ryhmä
Ohjelmapalveluissa ryhmäkoko voi jäädä alle 10 hlön, mutta minimiveloitus on vähintään 10 hlöä.
KYSY MYÖS TARJOUSTA ESIM. SUKELLUSKOKEILUSTA, VESIJETTISAFARISTA TAI
MISTÄ TAHANSA MUUSTA ASIASTA TAI AKTIVITEETISTÄ!

Vesiliikenteen henkilökuljetukset:
Käytettävissämme on eri kokoisia veneitä ja isompiakin aluksia, kysy tarjous ryhmällesi.

Yleiset ehdot
Varaus ja tilausvahvistus
Varaus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti ja se vahvistetaan aina tilaajalle kirjallisesti.
Vahvistamalla varauksen asiakas sitoutuu allaoleviin peruutusehtoihin.
Laskutus
Viikkoa ennen tilaisuutta ilmoitettu henkilömäärä toimii laskutuksen perusteena, vaikka
osallistujien määrä olisi etukäteen ilmoitettua pienempikin.
Mahdollisen henkilömäärän lisäyksen vaikutus hintoihin lisätään laskuun.
Hinnat ja arvonlisävero
Hinnat ovat sitoumuksetta ja niihin lisätään arvonlisävero.
Peruutusehdot
Tilaisuuden peruuntuessa tilaajan toimesta, veloitetaan peruutuskorvaus seuraavasti:
Peruutuksen tapahtuessa 0 - 7 vrk ennen tilaisuutta veloitetaan 100% ja 8 - 30 vrk
ennen tilaisuutta 50% tilauksen arvosta kuitenkin  niin, että alle 60 vrk ennen tilaisuutta tehdystä
peruutuksesta laskutetaan aina vähintään 200 e+alv.

Yhteystiedot
ERÄHEPPU
Reksaarenkatu 17
26100 Rauma
050 408 9061
www.eraheppu.fi
jani.ruusunen@eraheppu.fi

