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Cafe Bar Skogster 

www.barskogster.fi 
Tuote: Kahvila ja baari 

Kuvaus:  Cafe Bar Skogster sijaitsee vanhassa Skogsterin tavaratalossa. Skogsterissa voi nauttia 

herkullisia kahveja kuin myös ammattitaidolla valmistettuja cocktaileja. Torstaisin 

pelataan bingoa, perjantaisin nautitaan tapaksia ja cocktaileja ja lauantaisin kuunnellaan 

livemusiikkia. 

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Avainsanat: kahvila, baari, cocktail, drinkit 

Sijainti: Raatihuoneenkatu 8, Hämeenlinna 

Kielet: suomi, englanti 

Varausehdot: Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 
 

 
 
YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: info@barskogster.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 40 9051625 
Yhteyshenkilö: Eveliina Sorri 
Yhteyshenkilön s-posti: eveliina.sorri@tawastia.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 3 633 5150 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Petäys Resort 

www.petays.fi 
 

Tuote: Petäys Resort 

Kuvaus:  Luonnonläheinen Petäys Resort sijaitsee Vanjaveden rannalla, vain noin tunnin ajomatkan 

päässä Helsingistä, Tampereelta ja Lahdesta. Yhdistä Etelä-Suomen kaupunkien historia 

luontolomaasi. Upea Järvimaisemamme tarjoaa täydellisen paikan lomalle, kokoukselle ja 

juhlatilaisuudelle. Käytössänne ovat 72 huonetta, kokoustilamme, 3 ravintolaa ja 20 

ilmaista aktiviteettia ympäri vuoden. Tervetuloa viihtymään! 

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Hinta (sis.alv): Majoitus vrk alk 100 € / 2hh 

Komissio: 20%  

Hinta sisältää: Majoituksen kahden hengen huoneessa, aamiaisen ja iltasaunan 

Kesto: Minimi 1 vrk  

Lisäpalvelut: Ravintola 

Avainsanat: Elämyksellinen majoitus järvenrantamaisemassa 

Sijainti: Petäyksentie 35, 14620 Tyrväntö 

Hlö min/max: min. 1 hlö, maksimi 140 henkilöä 

Kielet: suomi, englanti 

Varausehdot: Varaus ennakkoon tai samana päivänä, maksu paikan päällä 

Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.)  

 
 
 
YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: hotelli@petays.fi 
 Yrityksen puh. nro: +358 03 673301 
Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Tuominen 
Yhteyshenkilön s-posti: jp@petays.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 40 5048861 
 

 

 

 

 

 

 



 

Forssan Piippuravintolat Oy 

www.piipputerassi.fi 
 

Tuote: Tilausravintola Vanha Värjäri & Piipputerassi 

Kuvaus:  Tilausravintola 50-150 hengelle ja Kehräämöalueen sydämessä toimiva kesäterassi. 

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Hinta (sis.alv): Lounasruokailu 

Komissio: 15 % 

Hinta sisältää: Lounas + kahvi ja jälkiruoka 

Lisäpalvelut: Myös illalispaketteja 

Avainsanat: Lounas, ruokailu, kahvi , terassi . ruoka, illallinen 

Sijainti: Forssa Kehräämöalue 

Hlö min/max: 10-150 

Kielet: suomi, englanti 

Varausehdot: 14 pv 

  Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 

 

 

 
YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: info@piipputerassi.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 505272037 
Yhteyshenkilö: Tomi Tervomaa 
Yhteyshenkilön s-posti: tomi.tervomaa@piipputerassi.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 505272037 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Portaan Nahkurinverstas 

www.nahkurinverstas.fi 
Tuote: Portaan Nahkurinverstaan ravintola 

Kuvaus:  Portaan nahkurinverstaan ravintola sijaitsee vanhassa1880-luvun 

 nahkatehdasrakennuksessa museon yhteydessä. Ravintola on avoinna kesäaikaan sekä 

 tilauksesta ympäri vuoden. Tarjolla on kesäaikaan mm. lounasta, viikonloppuisin 

 brunssi, kahviotuotteita jne. Ympäri vuoden järjestämme erilaisia teemaruokailuja. 

 Ruuat valmistamme paikan päällä kotimaisia ja lähiseudulla tuotettuja raaka-aineita 

 suosien. Tunnelmallinen ravintolatila sopii erittäin hyvin myös erilaisten juhlien, 

 kokousten ja muiden tilaisuuksien järjestämiseen. 

Saatavuus: Ympäri vuoden; kesällä avoinna säännöllisemmin, muina aikoina tilauksesta. 

Avainsanat: ravintola, kahvio, museoravintola, lounas, brunssi, juhlat, kokous 

Sijainti: Kappelintie 26, Tammela 

Kielet: suomi, englanti 

Varausehdot: Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 

 

YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: info@nahkurinverstas.fi 
 Yrityksen puh. nro: +358 407675928 
Yhteyshenkilö: Johanna Pelto-Huikko 
Yhteyshenkilön s-posti: johanna.pelto-huikko@nahkurinverstas.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 407675928 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ravintola Piparkakkutalo 

www.ravintolapiparkakkutalo.fi 
 

Tuote: ravintola 
 
Kuvaus:  Ravintola Piparkakkutalo on laadukas ruokaravintola aivan Hämeenlinnan keskustassa ja se 

sijaitsee vanhassa kauppiaskodissa. Listamme vaihtuu kausittain ja ruoissamme käytetään 
lähi- ja pientuottajien raaka-aineita. Palvelemme sekä ryhmiä että yksittäisasiakkaita. 

 
Saatavuus: Ympäri vuoden 
 
Hinta (sis.alv): tilauksen mukaan  
 
 
Lisäpalvelut: vuokrattavia tiloja, esimerkiksi luentosali (70 hlö) 
 
Avainsanat: Ravintola, ruoka, ryhmille 
 
Sijainti: Kirkkorinne 2, Hämeenlinna 
 
Hlö min/max: 80 

Kielet: suomi, englanti 
 
Varausehdot: Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 
 

YHTEYSTIEDOT 

Yrityksen s-posti: info@ravintolapiparkakkutalo.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 3 648 040 
Yhteyshenkilö: Eveliina Sorri 
Yhteyshenkilön s-posti: eveliina.sorri@tawastia.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 3 633 5150 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

Lehmustien Juhlatalo - Talon Emännät 

www.lehmustienjuhlatalo.fi 
 

Tuote: Yksityistilaisuudet ja pitopalvelu 

Kuvaus:  Lehmustien Juhlatalo on ainutlaatuinen paikka arvokkaille juhlatilaisuuksille. Sijaitsemme 

hyvien liikenneyhteyksien päässä Riihimäellä. Talon ja koko lasitehtaan alueen pitkä 

historia sekä puistomainen ympäristö luovat erityiset puitteet tapahtumallesi, kuten 

esimerkiksi perhejuhlille, seminaareille tai yritysten koulutuspäiville. Pitopalvelumme 

loihtii tarjoilut räätälöityinä toiveidesi mukaan. Kartanomaista, suojeltua taloa 

puistoineen vuokrataan yleensä kullekin ryhmälle kokonaisuudessaan, jolloin koko 

pihapiiri on yksin tilaisuutesi käytössä. 

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Hinta (sis.alv): Tilavuokra 60 e/h tai 350e/pvä (sis. alv 24%) Ruokatarjoilut tarjouksen mukaan.  

Hinta sisältää: Tilavuokran, tarjoilut räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaan 

Kesto: Tunnista päivään (9-22) 

Lisäpalvelut: Lähistöllä paljon aktiviteetteja, mm. lasinpuhallusta sekä Lasimuseo ja Metsästysmuseo 

Avainsanat: Kartano, häät, kokous, virkistyspäivä, juhlat, muistotilaisuus 

Sijainti: Riihimäki, osoitteessa Lehmustie 1 

Hlö min/max: 5-110 

Kielet: suomi, englanti 

Varausehdot: Laskutetaan tilaisuuden jälkeen, henkilömäärä vahvistettava 5 vrk ennen tilaisuutta. 

Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 

 

 
 
YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: tilavaraukset@lehmustienjuhlatalo.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 503672410 
Yhteyshenkilö: Anne Malinen 
Yhteyshenkilön s-posti: anne@lehmustienjuhlatalo.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 503672410 
 
 

 
 

 

 



 

Marskin Maja / Majan Herrat Oy 

www.marskinmaja.fi 
 

Tuote: Buffet-ruokailu retkiryhmälle 

Kuvaus:  Ruokailu monipuolisesta noutopöydästä, mahdollisuus tutustua museoon opastetusti 

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Hinta (sis.alv): 27 e/henkilö 

Komissio: 8 % matkanvälittäjälle ruokaosuudesta 

Hinta sisältää: Ruokailun ja museomahdollisuuden 

Kesto: 2 tuntia 

Avainsanat: marskinmaja, buffet, loppi, noutopöytä, ryyppy, marski 

Sijainti: Marskin Maja, Marskintie 216, 12700 Loppi 

Hlö min/max: 25-120 

Kielet: suomi 

 

Varausehdot: Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.)  

 

 

 
YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: info@marskinmaja.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 405480525 
Yhteyshenkilö: Teuvo Zetterman 
Yhteyshenkilön s-posti: teuvo.zetterman@marskinmaja.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 405480525 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marskin Maja / Majan Herrat Oy 

www.marskinmaja.fi 
 

Tuote: Marskin perinteiset ruokamenu 

Kuvaus:  Marsalkkamme lempiruoista kootut menut, mahdollisuus tutustua museoon, tarinaa 

pöytä- ja ruokatavoista ja muuta tarinaa Marsalkan elämään liittyen 

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Hinta (sis.alv): 44-48 e/henkilö + juomat 

Komissio: 8 % matkanvälittäjälle ruokaosuudesta 

Hinta sisältää: ruokailun tarinoineen (minimi 6 henk/ryhmä), museokäyntimahdollisuuden 

Kesto: n 3,5-4 tuntia 

Avainsanat: marski, marskinmaja, ryyppy, mannerheim 

Sijainti: Marskin Maja, Marskintie 216, 12700 Loppi 

Hlö min/max: 6-120 

Kielet: suomi 

Varausehdot: Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.)  

 

 

 
YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: info@marskinmaja.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 405480525 
Yhteyshenkilö: Teuvo Zetterman 
Yhteyshenkilön s-posti: teuvo.zetterman@marskinmaja.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 405480525 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Myllyn kuppi & kakku Oy 

www.myllynkuppikakku.fi 
Tuote: Lounas, kahvila, kotiruokapalvelu, pitopalvelu 

Kuvaus:  Maittava lounas arkisin klo 11-14 valtatie 12 varrella, kahvilasta joka päivä 

kahvinkostuketta, lämpimän ruuan kotiinkuljetus Lammi-Tuulos alueella, kattava 

pitopalvelu omissa juhlatiloissa tai asiakkaan valitsemassa paikassa, pieni sisustus- & 

elintarvikepuoti. 

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Avainsanat: lounas, kahvila, kotiruoka, pitopalvelu, lähiruoka, kotiinkuljetus 

Varausehdot: Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 

 

 
YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: myllynkuppikakku@gmail.com 
Yrityksen puh. nro: +358 50 4471411 
Yhteyshenkilö: Päivi Hasila 
Yhteyshenkilön s-posti: myllynkuppikakku@gmail.com 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 50 4471411 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Urpolan Kartano 

www.urpolankartano.fi 
 

Tuote: Ruokailu, kahvitukset, majoitus, juhlat, ryhmäretket, kartanon esittelykierrokset 

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Hinta (sis.alv): Ruokailut alkaen 20,00 e/henkilö, kahvi + kahvileipä alkaen 7,50 e/henkilö  

Komissio: 10% ryhmille yli 20 henkilöä 

Hinta sisältää: ruokailun tai kahvin ja alv:n (menussa useita vaihtoehtoja ja hintoja) 

Kesto: noin 1 tunti 

Lisäpalvelut: Esittelykierros, majoitukset 

Avainsanat: Ruokailu, keitto, noutopöytä, aamiainen, kahvi, kakku, pulla, esittelykierros, majoitus  

Sijainti: Perkiöntie 14, 31640 Humppila 

Hlö min/max: 20 hlö minimi 

Kielet: suomi, englanti 

Lisätietoja: palvelemme tilauksesta 

Varausehdot: Varaus viimeistään 2 viikkoa ennen, maksu käteinen tai yleiset kortit, muut maksuehdot 

sopimuksen mukaan (esim. ennakkomaksu). Varausehdot sivuillamme. 

Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 

 

 
 
YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: info@urpolankartano.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 500121160 
Yhteyshenkilö: Leena Kylämarkula 
Yhteyshenkilön s-posti: info@urpolankartano.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 500121160 
 

 

 

 

 

 

 



 

Wuolteen kartano 

www.wuolteenkartano.fi 
Tuote: majoitus- ja ravintolapalvelut 

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Sijainti: Hämeenlinna, Pokkarintie 35, 14700 Hauho 

Varausehdot: Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.)  

 

 
 
YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: wuolteenkartano@wuolteenkartano.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 406546061 
Yhteyshenkilö: Sinikka Uola 
Yhteyshenkilön s-posti: sinikka.uola@wuolteenkartano.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 406546061 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aulangon Tornikahvila - Tuulin Tornikahvila Oy 

www.aulangontornikahvila.fi 
      

Tuote: Aulangon Tornikahvila 

Kuvaus:  Kesäkahvila Aulangon näkötornin juurella. Avoinna kesällä lähes joka päivä. Maistuvat 
kahvilatuotteet ja jäätelöt. Tilauskahvitukset ja tarjoilut ryhmille. 

 
Saatavuus: Ympäri vuoden; Aulangon Tornikahvila aukeaa perinteisesti vappuna ja on avoinna koko 

kesän lähes joka päivä 
 
Varausehdot: Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 
 

YHTEYSTIEDOT 

Yrityksen puh. nro: 0504911128 
Yhteyshenkilö: Tuuli Arponen 
Yhteyshenkilön s-posti: tuuliarponen@hotmail.com 
Yhteyshenkilön puh. nro: 0504911128 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hakolan Marjatila 
 

Tuote: Hakolan Marjatila 

Kuvaus:  Luomumarja- ja luomuviljatila, jossa harjoitetaan suoramyyntiä, itsepoimintaa, omien 

 tuotteiden jatkojalostusta ja mehiläistarhausta. Pihalla tulijoita tervehtivät 

 maatiaislampaat ja -kanat. Tilan kahvilassa ja puodissa on tarjolla omalla tilalla, omista 

 ja lähituottajien tuotteista valmistettuja herkkuja.  

Saatavuus: Ympäri vuoden; ympäri vuoden perjantaisin klo 10-19 ja lauantaisin klo 9-13, marja-

 aikaan ja joulukuussa joka päivä 

Avainsanat: luomumarjat, luomuviljat, maatilamatkailu, peltomaisema, mehiläiset, kahvila, puoti, 

 omalta tilalta, pellolta pöytään asti 

Sijainti: Piilokivi 26, 14200 Turenki 

Kielet: suomi, englanti, ruotsi, (saksa) 

Varausehdot: Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.)  

 

YHTEYSTIEDOT 

Yrityksen s-posti: hakolanmarjatila@gmail.com 
Yrityksen puh. nro: +358 400487866 
Yhteyshenkilö: Outi Koskinen 
Yhteyshenkilön s-posti: hakolanmarjatila@gmail.com 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 400487866 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iso-Hiiden Kartano 

www.iso-hiidenkartano.fi 
Tuote: Marjojen itsepoiminta ja suoramyynti 

Kuvaus:  Makeita marjoja, mansikkaa, vedelmia, pensasmustikoita ja mustaherukoita itsepoimien 

tai valmiiksi poimittuna. Myynnissä myös omista marjoista tehtyjä täysmehuja ja 

kuohujuomia. Lisäksi tunnelmallinen aittakahvio sekä lapsille kiehtova metsäleikkipaikka 

ja kotieläimiä. Asiakkaat kuljetamme poimimaan traktorivankkurilla. Meille on helppo 

tulla ja parkkitilaa on runsaasti. 

Saatavuus: Kausituote; kesä-heinäkuun vaihteesta elo-syyskuuhun 

Hinta (sis.alv): Katso hinta Fb-sivuiltamme 

Kesto: Kts aukioloajat Fb-sivuiltamme 

Lisäpalvelut: Aittakahvio, metsäleikkipaikka 

Avainsanat: mansikka, pensasmustikka, vadelma, mustaherukka, itsepoiminta 

Sijainti: Mansikkapellontie 62, Turenki 

Hlö min/max: ei rajoituksia 

Kielet: suomi, englanti 

Varausehdot: Ei varauksia, aukioloajat, käteinen ja kaikki maksukortit. 

Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 

 

YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: info@iso-hiidenkartano.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 36883229 
Yhteyshenkilö: Tiina Hiidenkari 
Yhteyshenkilön s-posti: info@iso-hiidenkartano.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 36883229 
 
 

 



 

Mikkolan Suoramyynti 

www.mikkolansuoramyynti.fi 
Tuote: Maatilan suoramyynti, pitopalvelu, ravintola ja savusauna 

Kuvaus:  Suomen vanhin maatilan suoramyynti, oma leipomo, ravintola, savusauna ja 

 pitopalvelu. Pellolta pöytään 

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Avainsanat: Savusauna, ravintola, savusauna, fine dining 

Sijainti: Läyliäsitenraitti 984 

Hlö min/max: 8-20 

Varausehdot: Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.)  

 

 

YHTEYSTIEDOT 

Yrityksen s-posti: antti.mikkola@pp1.inet.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 400851742 
Yhteyshenkilö: Antti MIkkola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Ossin Pulla oy 

www.ossinpulla.fi 
 

Tuote: Leipomon kahvila-myymälä 

Kuvaus:  Ossin Pullan leipomon ohella pyöritämme viihtyisää kahvila-myymälää, jossa voit nauttia 

maukkaita ja tuoreita, oman lähileipomosi tuotteita, virkistäviä kylmiä ja kuumia juomia 

sekä muita kahvilatuotteita. Myymälä Hämeenlinnan Hätilässä palvelee hämeenlinnalaisia 

ja miksei kauempaakin tulevia. Tervetuloa maistamaan kaupungin parhaita pullia ja leipiä!  

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Hinta (sis.alv): 0,70-7,00 €  

Avainsanat: Kahvilapalvelut, leipomo, kahvila, leipä, pulla, pitko, limppu, ruisleipä, mämmi, 

joululimppu, joulutorttu, sämpylä, karjalanpiirakka, riisipiirakka 

Sijainti: Viipurintie 34, Hämeenlinna 

Hlö min/max: 1-25 

Kielet: suomi, englanti 

Varausehdot: Tuotteiden suuremmat ( yli 10 kpl) tilaukset, tilaus tänään, toimitus ylihuomenna. 

Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 

 

 

 
YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: ossinpulla@ossinpulla.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 504079599 
Yhteyshenkilö: Ossi Tamminen, Tarja Lindell 
Yhteyshenkilön s-posti: ossinpulla@ossinpulla.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 504079599 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jalo-lautta 

www.jalolautta.fi 
Tuote: Jalo-lautta 

Kuvaus:  Jalo-lautta on saunalautta, joka tarjoaa uniikit puitteet kokouksiin ja juhliin. Jalo-lautta 

 seilaa mökittömällä yksityisellä järvellä. Oleskelutila/keittiö, puku-, suihkuhuoneet ja 

 puulämmitteinen sauna on suunniteltu 12 hlölle. Oleskeluun iso kalustettu yläkansi,  jossa 

 grilli ja aurinkopurjeet. Lisätilana on vuokrattavissa Kuikka-lautta, kelluva 

 kokous- tai juhlatila useammalle tai yöpymistila 2 hgelle. Kuikka vuokrataan Jalo-

 lautan kanssa lomakäyttöön myös pidemmäksi ajaksi 2-4 hlölle. Kokousvarusteet, 

 Kuikassa käytön mukaan muunneltava kalustus. Molemmissa lautoissa on Roltraden 

 takat. Saaressa palju ja Kotakeittiö-nuotiopaikka. Kokki tai ruokapalvelut tilauksesta. 

 Varusteet myös omaan ruoanlaittoon. Vuokrattavana SUP-lautoja ja jätti SUP.  

Saatavuus: Kausituote; toukokuu-lokakuu tai jäiden tuloon asti 

Hinta (sis.alv): 750 € Jalo-lautan päivävuokra. Lisäpalvelut veloitetaan erikseen. 

Hinta sisältää: Jalo-lautan käyttö päiväkäyttöön. 

Lisäpalvelut: Palju esivalmisteltuna tai valmiina, Kuikka-lautta kokoukseen, juhlaan tai yöpymiseen 

Avainsanat: kokous, juhla, sauna, palju, saunalautta, järvimaisema, luontokylpylä  

Sijainti: Loppi 

Hlö min/max: 2-12 hlö 

Kielet: suomi, englanti 

Varausehdot: Ks. www.jalolautta.fi 

 Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 

YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: info@jalolautta.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 405031661 
Yhteyshenkilö: Tiina Kassari 
Yhteyshenkilön s-posti: Tiina.kassari@jalolautta.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 405031661 
 

 



 

Original Sokos Hotel Vaakuna 

www.sokoshotels.fi 
Tuote: Kokopäivän kokouspaketti 

Kuvaus:  Kokopäivän kokouspaketti joulu - tammikuussa 43€/hlö. Koskee vain uusia varauksia. Min 

6 henkilöä. Sisältää kokouspalvelun, kokoustilan, kokoustekniikan, aamupäiväkatvin, 

lounaan ja iltapäiväkahvin. 

Saatavuus: Kertatapahtuma; tammikuu 2020 

Hinta (sis.alv): 43€ / hlö 

Hinta sisältää: kokouspalvelun, kokoustilan, kokoustekniikan, aamupäiväkahvin, lounaan ja 

iltapäiväkahvin 

Kesto: koko päivän kokous 

Avainsanat: kokous 

Sijainti: Original Sokos Hotel Vaakuna, HML 

Hlö min/max: min. 6 hlöä max. 80 hlöä 

Kielet: suomi, englanti 

Varausehdot: Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 

 

 
YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: vaakuna.hameenlinna@sokoshotels.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 20 1234 636 
Yhteyshenkilö: Jouni Kämäri 
Yhteyshenkilön s-posti: jouni.kamari@sok.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 500 430127 
 
 

 
 

 

 

 



 

Forssan Seudun Hippos ry / Pilvenmäen ravirata 

www.pilvenmaki.fi 
Tuote: Pilvenmäen tilat 

Kuvaus:  Pilvenmäen raviradan tilat soveltuvat yli 25 000 ihmisten yleisötilaisuuksien 

 järjestämispaikaksi, mutta tilat soveltuvat myös kokous- ja juhlatiloiksi. 

 Ravintolakatsomomme soveltuu hyvin 40-370 henkilön juhlien sekä tilaisuuksien 

 pitämiseen ja lisäksi käytettävissä pienemmille ryhmissä kokoustilat 20 henkilön 

 tilaisuuksiin asti. Kehutut ravintolapalvelumme ovat laadukkaat lähiruokaan ja itse 

 tekemiseen painottuvat, mutta aina asiakkaan toiveita kunnioittavat. Käytössämme on 

 laadukkaat äänentoistojärjestelmät sekä näytöt koko tapahtuma-alueella 

 hyödynnettäväksi. 

Saatavuus: Ympäri vuoden; Ravipäivinä ei käytettävissä juhliin. Kannattaa kysyä  tarjousta/varauksia 

 voidaan tehdä jo tuleviin vuosiin. 

Hinta (sis.alv): tarjous 

Avainsanat: juhlatila, kokoustila, seminaaritila, ravintola 

Sijainti: Pilvenmäen ravirata, Pilvenmäentie 7, 30420 Forssa 

Hlö min/max: 1-35000 henkilöä 

Kielet: suomi, englanti, ruotsi 

Varausehdot: Varaus vahvistettava 2vkoa ennen tilaisuutta. Laskutetaan 2vkoa ennen vahvistetun 
 varauksen/henkilömäärän mukaan. Laskutus, käteinen ja pankkikortti käyvät. 
 Maksuehto 7vrk. 
 Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 
 

YHTEYSTIEDOT 

Yrityksen s-posti: info@pilvenmaki.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 104221490 
Yhteyshenkilö: Elina Hirvonen 
Yhteyshenkilön s-posti: elina.hirvonen@pilvenmaki.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 503018258 
 

 

 


