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Erään syyskuisen tavallista rankemman työviikon jälkeen, toimittajakuntaamme kuuluva Enni totesi
kaipaavansa viikonlopulta lepoa ja rauhaa. Parhaiten Enni on huomannut rentoutuvansa luonnon äärellä,
jolloin mieleen tulivat monet haaveet matkasta Turun saaristoon. Enni päätti toteuttaa haaveensa ja lähteä
viikonloppureissulle seikkailumielellä, päättäen kuitenkin varmistaa yöpymispaikan ensimmäiselle yölle.
Tutustuessani saariston majoitustarjontaan netissä, kiinnitin huomiota kotoisalta kuulostavaan Nauvossa
sijaitsevaan ”Majatalo Marttaan” ja klikkasin sivut auki. Vaikutti lupaavalta – kuvagallerian kuvat olivat
houkuttelevia eikä hinta päätä huimannut, siis varaussoitto Majatalo Marttaan ja kohti Nauvoa!
Kahdensadan kilometrin matka Helsingistä Nauvoon sujui vajaassa kahdessa tunnissa. Automatkalla hoidin
vielä muutaman työpuhelun, mutta kun ensimmäinen lossiylitys tuli vastaan ikään kuin merkkinä saaristoon
siirtymisestä, sai puhelin mennä kiinni.
Majatalo Martta sijaitsee Nauvon keskustassa, aivan
Saariston Rengastien kupeessa. Pysäköin autoni Majatalo
Martan paikoitusalueelle ihastellen samalla vieressä
vakaasti seisovaa vanhaa harmaakivikirkkoa, kalliolla
seisovaa kellotornia, sekä viereisellä niityllä notkuvia
omenapuita.
Majatalo Martan kodikas lämpö paljastui minulle
ensisilmäyksellä. Idyllinen kartanorakennus ja pihapiiri
saivat jatkoa sisätiloissa, joka henki samaa tunnelmaa
narisevine puulattioineen ja kauniine kalusteineen.
Majatalo Martan emäntä otti minut ystävällisesti vastaan
ja majoitti toisen kerroksen viehättävän romanttiseen huoneeseen, jossa seiniä koristivat ruusutapetit ja
vuodetta baldakiiniverho. Kivikirkkoa ikkunasta katsellen iloitsin – tällaisessa ympäristössä ei voi kuin
rentoutua!
Lähdin tutustumaan Nauvoon kierrellen ja katsellen parin tunnin ajan kauniita maisemia - merenrantoja,
rantakallioita ja lähimetsiä. Rentouttavan kävelyretken jälkeen palasin Majatalo Marttaan, jossa emäntä
suositteli minulle saunomista pihan riihisaunassa.
Kävelin pihan poikki saunalle, ja totesin heti sisään astuessaan
olevani uudenlaisen saunakokemuksen edessä. Hämärän
riihisaunan lempeissä löylyissä lauteilla loikoessani listasin
mielessäni elämyksen TOP 3 saunakokemuksiini.
Rentouttavan löylyn jälkeen maistui pieni iltapala, jota emäntä
kartanon kauniissa salissa tarjoili. Ja kuin kruununa päivälle,
emäntä yllätti minut suklaaluumukompotilla, joka kerta
kaikkiaan vei kielen mennessään.
Yöllä herätessäni ihailin täysikuun valossa hohtavaa harmaakivikirkkoa ja päätin, että tänne tulen vielä
uudelleen.

Tule nauttimaan Majatalo Martan tunnelmasta!
Majatalo Martta on Sari ja Sture Nordlinin perheineen
omistama perinteikäs majoitus- ja ravitsemuspalveluita tarjoava
yritys. Majatalo Martalla on nimensä mukaan pitkä historia
Marttajärjestön kanssa. Nauvon Martat hankkivat 1800-luvun
lopussa rakennetun hirsitalon vuonna 1917. Marttahem/
Marttakoti toimi pitkään saaristolaisten kokoontumispaikkana
ja sodan aikana talo toimi sotilaiden kotiuttamissairaalana.
Myös käräjäoikeuden istunnot istuttiin ja lakia nuijittiin pöytään
Martan salissa. Majatalo Martta oli vuosikymmenien ajan ainoa
paikka Nauvossa, jossa pystyi majoittumaan ja ruokailemaan.
Martta onkin siis Nauvon saaristoalueen vanhin hotelli ja ravintola. Martat luopuivat talosta 1980-luvulla,
mistä lähtien talo on ollut yksityisomistuksessa. Perinteitä on kuitenkin jatkettu ja Martassa toimii edelleen
tänäkin päivänä Saaristo Hostelli ja ravintola/kahvila.
Nordlinit ottivat vetovastuun vuonna 2008 ja lähtivät viemään paikkaa omaan haluamaansa suuntaan;
idylliseksi majoituspaikaksi, jossa panostetaan kodikkaaseen tunnelmaan ja itse tehtyyn laadukkaaseen
lähiruokaan. Myös erilaisiin teematapahtumiin on panostettu – voimaantumisviikonloput, retriitit,
akvarellimaalauskurssit, taidenäyttelyt ja kesäinen Martta-jazz saavat ympäristöstä inspiroivat puitteet.
Rauhoittuminen ja rentoutuminen tapahtuu huolella ja hellyydellä luodussa ympäristössä kuin itsestään.
Yksi Majatalo Martan erikoisuuksista ja tunnelman luojista on 2-kerroksinen pihasauna, joka on rakennettu
kahden hollolalaisen torpan hirsistä. Saunominen olkikattoisessa parvisaunassa on ainutlaatuinen kokemus
sinällään, mutta saunan lisäksi emäntä Sari tarjoaa mahdollisuutta erinäisiin lempeisiin ja energisoiviin
hoitoihin. Tarjolla on mm. intialaista päähierontaa, koko kehon Ki-energiahierontaa, käsi- ja jalkahierontaa
sekä rentoutusohjausta.

