Saunamaailma
Menninkäissavusauna
15 hengelle, pehmeät ja kosteat löylyt,
lammen rannalla, viljapeltojen tuntumassa
vierellään Menninkäistupa
Menninkäisen kuumavesipalju
ihana kokemus talvisen tähtitaivaan alla
Perhesauna
6 hengelle, perinteinen löylykokemus,
kesäisin uima-allas käytössä

Toivotamme teidät
tervetulleiksi rauhalliseen
maalaismaisemaan
vieraaksemme!

Kahden pyllyn – sauna
pikkuriikkinen
mökkisauna suihkulla, ihana hääparille

Paijan Maatilamajoitus
Hannu ja Päivi Paija
Köllintie 20, 32100 Ypäjä

Lisähuvituksia

Päivi 050 5696 945
Hannu 0500 532 535
Tilalle 02767 3050

JUHLIJOILLE
• Cadillac vm-54 hääpareille
• erilaisia musiikki ja teatteriesityksiä

info@paija.fi
www.paija.fi

LOMALAISILLE
Vuokrataan alkovimallin matkailuautoa,
jossa tilat 4-6:lle henkilölle. Käytännöllinen
eritoten lapsiperheille.
KYLPYLÄOSAKE
Ikaalisten Kylpylän Kylpylä-Hotellista,
lähellä Vesitropiikkia, Ti-Ti Nallen Taloa,
laskettelurinnettä ja muita kylpylän palveluja.
• golfkenttä ja ratsastusmahdollisuus
n. 5 km tilalta
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Rauhallisessa
maalaismaisemassa
– Paijalla –
vietät aidon loman
tai järjestät juhlat

Majoitus

Ruoka läheltä
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Juhlatilat
Juhla-Areena
iloiseen juhlintaan max 220 henkilölle.
Tilassa on hyvä akustiikka, orkesterikoroke sekä avaraa tilaa ruokailuun ja tanssimiseen. Terassi ja pihapiiri antavat
lisätilaa ja silmänruokaa juhlijoille
kauniissa maalaismaisemassa.
Menninkäistupa
pienempiin tilaisuuksiin n. 30 hengelle
holvikaarten alla, savusaunan yhteydessä,
vaikka tunnelmallisiin illanistujaisiin.

