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Risteilyt, reittipaketit ja tilausajot saaristossa 

Miltä kuulostaa päivä saaristossa Aina- laivalla? Raisiolainen Aina-laiva mahdollistaa matkailun 

kotimaamme upeassa saaristossa. Vuokraa alus kokousta, virkistysmatkaa, syntymäpäiviä, 

luokkaretkeä tai vaikka työpaikkasi tyky- päivää varten. 
 

Valmis reittipaketti Turun saaristossa 

Saaristoretki Seilin saaren arvokkaisiin maisemiin, sieltä suunnaten Nauvoon syömään. Päiväretki 

Teersaloon, Pähkinäisiin tai päivälliselle Airisto hotelliin? Järjestä retki tai kokous Aina-laivalla! 

Miltä kuulostaa muutaman tunnin saaristoretki seilaten Vepsään, Luonnonmaalle, Merimaskuun 

tai Naantalin Kesärantaan. 

Pyrimme myös räätälöimään asiakkaan toiveiden mukaisen saaristomatkan. Aina-laiva on ajossa 

huhtikuusta aina lokakuuhun asti. Alus on rekisteröity kauppa-alukseksi vuonna 2010, se on 16 

metriä pitkä ja 6 metriä leveä tammilaiva. Alukseen voidaan ottaa 32 matkustajaa. Ainassa on 

tarvittavat hygieniatilat: wc ja käsienpesuallas, keittiö, (kahvi keitetään pannukahvina), kaasuliesi, 

jääkaappi, juomavesisäiliö ja säilytystilaa matkatavaroille. 

Reittipaketteja 

Hinta määräytyy alhaalta löytyvän tuntihinnaston mukaisesti. 

VALMIIT REITTIPAKETIT KESTO 

Saaristoretki Vepsän ympäri 2,5 h 

Kesäranta, Naantali (lapsiystävällinen uimaranta, leikkipuisto, grillaus 
mahdollisuus) 

3 h + 3 h maissa 

Saaristoretki Luonnon maan ympäri (nähtävyydet: Kultaranta, 
Kukkarokivi, Muumimaailma) 

3 h 

Merimasku (ravintola mahdollisuus) 4 h + 2 h maissa 

 

M/s Ainan hinnasto 

 

 

 

ALOITUSHINTA Aloitushinta koskee alle 8 h tilausajoja 150,00 € 

Ajotunnin hinta Ajotunnin 1 h hinta 100,00 € 
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Päiväretket saaristossa 

VALMIIT REITTIPAKETIT 
 

KESTO HINTA 

Seili (kierros saaressa) Nauvo (ravintola mahdollisuus) 8h 690,00€ 

Teersalo (ravintola mahdollisuus) 8h 690,00€ 

Airistohotelli (ravintola mahdollisuus) 8h 690,00€ 

Maisaari (sauna, uimaranta, grillaus mahdollisuus, lentopallokenttä) 8h 690,00€ 

Pähkinäinen (sauna, kesäkahvila ja hyvät kalavedet) 8h 690,00€ 

 

Huomioitavaa 

• Päiväretkien hinnat (8h ajot) sisältävät laiturimaksun.  

• Alle 8h ajojen listahintaan lisätään laiturimaksun summa.  

• Hinnasto sekä niihin määritellyt ajat ovat määritelty alkavaksi Raision venesatamasta.  

• Mikäli toiveena on lähteä tilausajolle muusta kohteesta, lisätään loppusummaan 

tuntihinnaston mukaisesti ylimääräisten ajotuntien hinta. 

• Me hoidamme vain laiturivaraukset. Emme hoida pöytä- tai saunavaruksia, opastettuja 

kierroksia, näiden varauksesta asiakas vastaa itse. 

• Valmiit reittipaketit eikä hinnasto sisällä arvolisäveroa. Hintoihin lisätään 10 % arvolisävero. 

Lisätiedot ja varaukset 

Pyydä tarjous meiltä: puh. 0449674493/ email. raisio@pinskut.fi 

Mahdolliset peruutukset varatusta Aina-matkasta tulee tehdä vähintään 14 vuorokautta ennen 

sovittua matkaa. Myöhemmin tapahtuvasta peruutuksesta peritään peruutusmaksu 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


