Företagens tillgänglighet
st Olav waterway
Pargas

Namn

Kontakt och Adress

Verksamhetsområde

Nedsatt rörelseförmåga

Nedsatt synförmåga

Nedsatt hörsel

Allergier och överkäsnlighet

Tammiluodon Viinitila

telefon: 02 4586899

restaurang

ramp

information i allternativa format

hörselteknisk utrustning

god luftkvalité

tammiluoto.fi

hotell

Jämnt undelag (ej höga trösklar osv)

ex. punktskrift, talsyntes

viinitila@tammiluoto.fi
Ekholmsvägen 244, 21630 pargas

café
shop

Airisto spa

beställnings bastuvärd

ramp

airistospa.fi

restaurang

anpassat badrum för rullstolsbundna

info@airistospa.fi

övernattning

ledstång

telefon: +358 (0)2 410 6600

restaurang

hiss

sjofartshuset.blogspot.com

fest

ramp

anne.bergstrom@pargas.fi

konferens

ledstång

möjlighet att undvika födoämnen

telefon: +358 (0) 40-540 9884

nej

alla utrymmen är utan hinder

öppet året om

personlig service

anpassad ljudmiljö

god luftkvalité

ja

personlig service

anpassad ljudmiljö

god luftkvalité

buss stannar utanför entré

möjlighet att undvika födoämnen

bokning möjlig på förfrågan

jämnt underlag

Kyrkostigen 3 21660 Pargas
Solliden Camping

Övrigt

möjlighet att undvika födoämnen

telefon: 020 7348860

Kalastavan kissan kuja 1, 21600 Pargas
Sjöfartshusets Festvåning

möjlighet att undivka ämnen material och växter

transportmöjlighet

automatiserade dörrar
café

ramp

campingplats

inva wc

personlig service

Ja

www.solliden.fi
info (at) solliden.fi
Gullkrona Oy Ab

Aurinkoranta 7 21600 Pargas

stugor

telefon: 040 4878727

handel

ramp

personlig service

anpassad ljudmiljö

nej

gullkrona.fi
förnamn.efternamn(at)gullkrona.fi
Strandvägen 16 21600 Pargas
Nagu

jämnt underlag

Namn

Kontakt och Adress

Verksamhetsområde

Nedsatt rörelseförmåga

Nedsatt synförmåga

Nedsatt hörsel

Allergier och överkäsnlighet

transportmöjlighet

Övrigt

Hotell Lanterna

telefon: 407551419

hotell

ramp

personlig service (ledsagning)

anpassad ljudmiljö

god luftkvalité

kanske

rum anpassat för rörelsehemmade

nej

ett rum somm passar för rullstol

ja

öppet året runt

www.lanterna.ws

anpassat badrum för rullstolsbundna

möjlighet att undvika födoämnen

info@lanterna.ws
Parkvägen 5, 21660 Nagu
Hotell Strandbo Oy

telefon: 020 7332020

Jämnt undelag (ej höga trösklar osv)
hotell

Nagu strand 3 21660 Nagu
Hotell Stallbacken

LÉscale

ramp
anpassat badrum för rullstolsbundna

telefon: 040 4866822

hotell

ramp

hotelstallbacken.fi
info(at)hotelstallbacken.fi

restaurang

anpassat badrum för rullstolsbundna

Grännäsvägen 14, 21660 Nagu

traditionell vedbastu

telefon: 040-744 1744

restaurang

personlig service

god Luftkvalité
rum för överkänsliga

café

möjlighet att undvika födoämnen
ramp

personlig service

möjlighet att undvika föroämnen

nej

www.lescale.fi
info@lescale.fi
Nagu Strand 4 21660 Nagu
Finlands Skärgårdsbokning

telefon: 02 410 6600

Shop

ramp

personlig service

http://skargardsbokning.fi

bokning

jämnt underlag

information i allternativa format

nej

info@saaristovaraus.fi
Elbacken 1 216600 Nagu
B&B Västergård

telefon: +358 40 5861317

hjälper med postförsändleser osv
hotell

www.vastergard.fi

ramp

personlig service

god luftkvalité

jämnt underlag

ja

möjlighet att undvika ämnen

Gyttjantie 29, 21650 Nagu
Korpo

Namn
Skärgårdescentrum Korpoström

Hotel Nestor & Restaurang Black Pocket

Kontakt och Adress
telefon: +358400212789
040 139 12 18
http://skargardscentrum.fi
epost info@skargardscentrum.f
visit@skargardscentrum.fi

Verksamhetsområde
hotell
restaurang
café
gästhamn, utställningar

Nedsatt rörelseförmåga
hiss

telefon: 401403113
hotelnestor.fi

hotell

ramp

Nedsatt synförmåga

Nedsatt hörsel

lätt avläsbara reglage

alternativa lokaler om
matsalen inte lämpar

Allergier och överkäsnlighet
specialmenu

transportmöjlighet
kanske

god luftkvalité

vid behov ja

Övrigt
inva wc

ramp
jämnt underlag

har tid för sina gäster
personaliserade tjänster till alla gäster

nestor@backpocket.fi
Korpo Skärgårdshotell,
Restaurang och Hotell Hjalmar´s

Österretaisvägen 45, 21710 Korpo
telefon: 503048403
tage@hjalmars.fi
Handelsmansvägen 1 21710 Korpo

restaurang
hotell
restaurang

anpassat badrum
ramp
automatiserade dörrar

personlig service
personalen hjälper allt i allt som
gästen behöver
personlig service

möjlighet att undvika ämnen
möjlighet att undvika födoämnen
god luftkvalité
möjlighet att undvika födoämnen

kanske

