
 

  

TUOTEMANUAALI 

Majoitus 

Visit Häme 

 



 

Sisällysluettelo 
 
Hotellit, hostellit, lomakylät 
Eerikkilä 
Hotelli Emilia 
Hotelli Maakunta 
Kiipula 
Räyskälä 
Seurahuone Riihimäki 
Petäys Resort 

 
Mökit ja huvilat 
Country Homes Silmälä 
Hykkilän Huvilat 
Iso-Kaivolan lomamökit 
Kriipin lomamökit 
Marskin Maja, kelohuvila 
Renkaloma 
Villa Salon lomahuvilat 
Vähäjärven lomakoti ja kuntoutuskeskus 
 
Uniikki majoitus, majatalot, kartanot 
Jalo-lautta 
Matin ja Maijan Majatalo 
Myllytalo 
Portaan Nahkurinverstas majoitus 
Urpolan Kartano 
Wuolteen Kartano 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Eerikkilä Sport & Outdoor Resort 

www.eerikkila.fi 
Tuote: majoitus, liikuntaloma 

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Sijainti: Urheiluopistontie 138, Eerikkilä (Tammela) 

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

 

 
YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: reception@eerikkila.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 201 108200 
Yhteyshenkilö: Laura Siren 
Yhteyshenkilön s-posti: laura.siren@eerikkila.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 201 108234 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Eerikkilä 

Otsikko/tuotteen 

nimi 

Noin 50-65 

merkkiä, ei 

enempää, huom! 

Fiilis edellä 

Huvilamajoitus  

 

Kaipaatko hektisen arjen vastapanoksi rentoutumista? Eerikkilässä, reilun 

tunnin ajomatkan päässä Helsingistä, sinua ympäröi 

satumaisen kaunis ja monimuotoinen luonto kansallispuistoineen. 

Alueeltamme löytyvät monipuoliset liikkumisen mahdollisuudet sekä 

ravintola- ja kahvilapalvelut. Uudet modernit hirsihuvilat mahdollistaa 

korkealaatuisen majoittumisen palvelujen välittömässä 

läheisyydessä. Tervetuloa elämäsi rentouttavimmalle lomalle. 

Kohderyhmä, 

KENELLE? 

Yritykset, kaveriporukat, ystäväperheet, useamman sukupolven perheet, 

juhlaseurueet, joukkueet laadukasta majoitusvaihtoehtoa etsittäessä 

Yhteenveto, 

highlights  

Noin 160 - 180 

merkkiä  

- tuotteen hyödyt 

asiakkaalle 

 

• Huvilat mahdollistavat isommankin ryhmän majoittumisen 
laadukkaasti, mutta myös omaa rauhaa tarjoten 

• Väljät oleskelutilat järvinäköalalla ja iso aurinkoinen terassi 

• kaksi erilaista pohjaratkaisua (132m2 ja 190m2) 

Kesto ja sijainti vrk-hinnoittelu, asiakas valitsee keston 

Vaativuus ei sovellu liikuntaesteisille 

Välineet ja 

varusteet 

asiakkaalle 

Loppusiivous  

Takkapuut (yksi kantokorillinen sekä sisä- että ulkotakkaan) 

Liinavaatteet 

Pyyheliinat ja kylpytakit (vain aikuisille) 

Kuntosalin vapaa käyttö 

WiFi 

Hinta 132m2: arkihinta/vrk 350€ 1-6hlöä, 410€ 7-10hlöä  

joulu,uv,juhannus tai 1vrk majoitus pe-la/la-su +110€/vrk 

pe-su tarjous 700€ 1-6hlöä, 820€ 7-10 hlöä 

 

 



 

190m2: arkihinta/vrk 450€ 1-6hlöä, 510€ 7-10hlöä, 570€ 11-13hlöä 

joulu,uv,juhannus tai 1vrk majoitus pe-la/la-su +110€/vrk 

pe-su tarjous 900€ 1-6hlöä, 1020€ 7-10 hlöä, 1140€ 11-13hlöä 

 

0-5v lapset veloituksetta 

  

Lisämaksusta - aamiainen ravintolassa 8,90€ aik., 6,20€ 6-12v, 0-5v veloituksetta 
aikuisen kanssa 

- lounas, päivällinen, iltapala hinnaston mukaisesti 
- catering tuotteet huvilaan toimitettuina 
- lisäpuut takkaan 
- late check-out (su veloituksetta varaustilanteen salliessa, muuten 

50% huoneen normaalilistahinnasta) 
- Aluepassi 20€/vrk/aik., 10€/vrk/6-12v (aikuisen ostaessa myös 

passin) 
- Ohjatut tunnit alennushintaan vain 10€ (pl. Erärengin retket). 
- Huvilat 1-3 sallittu lemmikeikeille. Lisämaksu 10€/vrk/huvila. 

Lisätiedot - Varaustilanteen mukaisesti. Varausmahdollisuus puhelimitse, 
säpolla, kotisivujen varaustyökalulla, Booking.com ja GoFinland.fi 

- Check-in 15.00, Check-out 11.00 

Peruutus- ja 

maksuehdot 

Varaus maksetaan saapuessa vastaanottoon. Sesonkeina vaaditaan 

luottokorttitiedot 30vrk ennen saapumista. 

 

Varaus on mahdollista peruuttaa kuluitta 7vrk ennen saapumista. Mikäli 

asiakas ei peruuta varausta ym. aikarajoissa tai jättää saapumatta on 

Eerikkilällä oikeus periä asiakkaalta yhden vuorokauden hintaa vastaava 

summa.  

 

Jouluna, juhannuksena ja uutena vuotena noudataan erikoisajankohtien 

peruutusehtoja – huviloissa minimivarausaika 2vrk ja peruutusaika 30vrk 

ennen varauksen alkamista, jonka jälkeen tehdystä peruutuksesta 

veloitamme 1.vrk hinnan. Luottokorttitiedot vaaditaan varauksen 

yhteydessä. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ASIAKKAALLE  

Otsikko/tuotteen 

nimi 

 

Tuotekuvaus 

Majoitus lomahuoneistoissa 

 

Laadukasta lepoa aktiiviseen elämään. Miltä kuulostaisi loma, joka on 

omistettu vain ja ainoastaan sinun hyvinvoinnillesi? Lepoa,  liikuntaa sekä 

terveellistä ravintoa sopivassa suhteessa. Koe miltä tuntuu palata arkeen, 

kun akkusi ovat ladatut, oikeasti.  

 

Modernit, uudet lomahuoneistot tarjoavat miellyttävän 

majoitusvaihtoehdon perheille ja pariskunnille. Liikunta- ja luontoelämykset 

ovat kätesi ulottuvilla. 

Kohderyhmä, 

KENELLE? 

Perheille, pariskunnille ja pienille seurueille, yritysasiakkaille ja joukkueille 

laadukasta majoitusvaihtoehtoa etsittäessä 

Yhteenveto, 

highlights  

Noin 160 - 180 

merkkiä  

- tuotteen hyödyt 

asiakkaalle 

 

• Huoneistot mahdollistavat kaiken kokoisten seurueiden 
majoittumisen laadukkaasti, mutta myös omaa rauhaa 
tarjoten 

• Järvinäköala (A-talo) tai keskeinen sijainti sb-joukkueille 
(A+B-talo) 

• kaksi erilaista pohjaratkaisua (45m2 ja 64m2) 

Kesto ja sijainti vrk-hinnoittelu, asiakas valitsee keston 

Vaativuus ei sovellu liikuntaesteisille 

Välineet ja 

varusteet 

asiakkaalle 

Loppusiivous  

Pyyheliinat  

Kuntosalin vapaa käyttö 

WiFi 

Aamiainen sisältyy hintaan 

Hinta 45m2: Arkihinta 150€ 1-2hlöä, 190€ 3-4hlöä 

vkoloppuhinta 170€ 1-2hlöä, 210€ 3-4hlöä 

Vkohinta 810€ 1-2hlöä, 1010€ 3-4hlöä 

 

64m2: Arkihinta 170€ 1-2hlöä, 210€ 3-4hlöä 

vkoloppuhinta 190€ 1-2hlöä, 230€ 3-4hlöä 



 

Vkohinta 910€ 1-2hlöä, 1110€ 3-4hlöä, 5hlöä 1210hlöä 

 

0-5v lapset veloituksetta 

  

Lisämaksusta - lounas, päivällinen, iltapala hinnaston mukaisesti 
- late check-out (su veloituksetta varaustilanteen salliessa, muuten 

50% huoneen normaalilistahinnasta) 
- Aluepassi 20€/vrk/aik., 10€/vrk/6-12v (aikuisen ostaessa myös 

passin) 
- Ohjatut tunnit alennushintaan vain 10€ (pl. Erärengin retket). 
- Osa b-talon huoneistoista sallittu lemmikeille. Lisämaksu 

10€/vrk/huoneisto. 

Lisätiedot - Varaustilanteen mukaisesti. Varausmahdollisuus puhelimitse, 
säpolla, kotisivujen varaustyökalulla, Booking.com. 

- Check-in 15.00, Check-out 11.00 

Peruutus- ja 

maksuehdot 

Varaus maksetaan saapuessa vastaanottoon. Sesonkeina vaaditaan 

luottokorttitiedot 30vrk ennen saapumista. 

 

Varaus on mahdollista peruuttaa kuluitta 7vrk ennen saapumista. Mikäli 

asiakas ei peruuta varausta ym. aikarajoissa tai jättää saapumatta on 

Eerikkilällä oikeus periä asiakkaalta yhden vuorokauden hintaa vastaava 

summa.  

 

Jouluna, juhannuksena ja uutena vuotena noudataan erikoisajankohtien 

peruutusehtoja – huoneistoissa minimivarausaika 2vrk. Luottokorttitiedot 

vaaditaan varauksen yhteydessä. 

 

Referenssit:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hotelli Emilia 

www.hotelliemilia.fi 
Tuote: majoituspalvelu 

Kuvaus:  Hotelli Emilia on tunnelmallinen ja yksityinen 42 huoneen hotelli aivan Hämeenlinnan 

keskustassa, kävelykatu Reskalla. 

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Avainsanat: Majoitus, hotelli 

Sijainti: Raatihuoneenkatu 23, Hämeenlinna 

Hlö min/max: 80 

Kielet: suomi, englanti 

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

 

 

YHTEYSTIEDOT 

Yrityksen s-posti: hotelliemilia@hotelliemilia.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 3 6122 106 
Yhteyshenkilö: Eveliina Sorri 
Yhteyshenkilön s-posti: eveliina.sorri@tawastia.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 3 633 5150 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hotelli Maakunta 

www.hotellimaakunta.fi 
Tuote: Majoitus 

Kuvaus:  Hotelli Maakunta on vuonna 1940 valmistunut ja vuonna 2008 peruskorjattu 

 kaksikerroksinen funkkistalo Forssan keskustassa. Hotelli Maakunnan historia on pitkä 

 ja värikäs. Historiallisen talon jykevien seinien sisällä ovat nukkuneet monet 

 kuuluisuudet vuosien varrella. Kävelyetäisyydellä hotellista ovat kaikki kaupungin 

 ruoka- ja viihdepalvelut, Viihdeuimala Vesihelmi sekä Loimijoen kauniit rantamaisemat. 

 Hotellihuoneet on sisustettu viihtyisiksi vanhan ajan hengen mukaisesti nykyajan  

 mukavuuksia unohtamatta. Hotellissamme on 16 idyllistä huonetta kahdessa 

 kerroksessa. Molemmissa kerroksissa on hyvin varustellut keittiöt asiakkaidemme 

 käytössä. Meille on helppo tulla sillä suurella piha-alueellamme on paljon parkkitilaa. 

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Hinta (sis.alv): Hinta alkaen 55 euroa/huone/yö. 

Hinta sisältää: Majoitus aamiaisella 

Avainsanat: Majoitus 

Sijainti: Keskuskatu 12, 30100 Forssa 

Hlö min/max: 1-30 

Kielet: suomi, englanti 

Varausehdot: Lisätietoa www.hotellimaakunta.fi 

 Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 

 

 
 
YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: info@hotellimaakunta.fi 
 Yrityksen puh. nro: +358 404174001 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Mäkelä  
Yhteyshenkilön s-posti: info@hotellimaakunta.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 404174001 
 
 
 

 

 

 

 



 

Kiipulasäätiö / Kiipula Guest House 

www.kiipula.fi/guest-house 
Tuote: Majoituspalvelut 

Kuvaus:  Tarjoamme majoitusta Janakkalassa, noin 5 kilometriä Turengin keskustasta. 

Majoitushuoneita Kiipula Guest Housessa on 40, 1-4hh. Tiloissamme on jaettuja keittiöitä 

ja oleskelutiloja. Majoitustilamme soveltuvat myös pidempiaikaiseen majoitukseen. 

Meillä voit nauttia rauhallisesta ympäristöstä ja hyvistä ulkoilumahdollisuuksista. 

Tiloissamme olevat kuntosali, sauna- ja allasosasto ovat käytettävissä niiden 

aukioloaikoina. Lisäpalveluina löytyvät 20-väyläinen frisbeegolfrata, tenniskentät, 

crosstraining-alue ja minigolfrata. Kiipulan ruokala Rusthollista on mahdollista ostaa 

aterioita. Kesäaikaan tarjoamme majoitusta myös Hämeenlinnan Punaportilla. 

Majoitushuoneita on 44, 1-2hh. Huoneissa on keittosyvennys. 

Saatavuus: Ympäri vuoden; Punaportti avoinna kesä- ja heinäkuun 

Hinta (sis.alv): 1hh 66,00€, 2hh 88,00€, 3hh 99,00€, 4hh 120,00€. Hinnat sisältävät aamiaisen ja 
 arvonlisäveron 10%. 
Lisäpalvelut: sauna, uimahalli, tennis, minigolf, kuntosali, kota, laavu 

Avainsanat: majoitus, luonto, ulkoilu 

Sijainti: Janakkala, Sahanmäki 27, 14200 Turenki 

Hlö min/max: 1-80 

Kielet: suomi, englanti 

Varausehdot: Varaus on tehtävä saapumispäivän klo 18 mennessä. Saapuminen klo 21 mennessä. 

Varaus tulee peruuttaa saapumispäivänä klo 18.00 mennessä. Peruuttamaton varaus 

laskutetaan kokonaan. Ryhmävarauksissa tilaisuuden peruutus veloituksetta viimeistään 

kuukautta ennen ajankohtaa. Tilaisuuden peruutus 7 - 14 vrk ennen ajankohtaa, veloitus 

50 %, tilaisuuden peruutus alle 7 vrk ennen ajankohtaa tai peruuttamaton tilaus, veloitus 

100 %. Henkilömäärän vahvistus tulee tehdä 14 vrk ennen ajankohtaa tai tilauskohtaisesti 

muuten sovittavana aikana, kuitenkin vähintään 7 vrk ennen ajankohtaa, muuten 

veloitamme alkuperäisen henkilömäärän mukaan. Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin 

(hinnat, aikataulut yms.) 

YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: kiipula.guesthouse@kiipula.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 40 456 3060 
Yhteyshenkilö: Annika Rosenberg 
Yhteyshenkilön s-posti: annika.rosenberg@kiipula.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 40 771 5775 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Räyskälän Ilmailukeskus 

www.rayskala.fi 
Tuote: Ilmailumotelli 

Kuvaus:  Majoitu luonnonkauniissa Räyskälän ilmailukeskuksessa mukavasti ja edullisesti. Nauti 

 kauniista maisemasta ja rantasaunoista. Patikoi helppokulkuisessa metsämaastossa, 

 marjasta ja sienestä tai kokeile kalaonneasi. Talvisin voit pulahtaa saunomisen 

 lomassa avantoon, kesällä kirkasvetiseen Vääriä-järveen unohtuu helposti 

 polskuttelemaan pidempäänkin. Motellissa on 2, 3 ja 4 hengen huoneita, tilaa on 

 yhteensä 62 hengelle. 

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Hinta (sis.alv): 1 hlö 40 €/yö, 2 hlö 50 €/yö, 3-4 hlö 60 €/yö 

Hinta sisältää: 2 ja 3 hengen huoneissa on kylpyhuoneet, muuten WC ja suihkutilat ovat käytävän 

 varrella. Majoituksen hintaan sisältyy saunomismahdollisuus saunavuoroilla, pyyhkeet , 

 vuode- ja liinavaatteet. Motellissa on ilmainen WLAN 

Avainsanat: majoitus, järvenranta, sauna, edullinen majoitus,   

Sijainti: Räyskälän lentokenttä, Räyskäläntie 311, 12820 Räyskälä 

Hlö min/max: 1-60 

Kielet: suomi, englanti 

Varausehdot: Varaus viimeistään edellisenä päivänä, maksu paikan päällä saavuttaessa.  

 Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.)  

 

 
 
YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: office@rayskala.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 400921260 
Yhteyshenkilö: Mari Heikkilä 
Yhteyshenkilön s-posti: mari.heikkila@rayskala.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 400921260 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

Finlandia Hotel Seurahuone Riihimäki 

www.seurahuone.fi 
Tuote: Hotellimajoitus 

Kuvaus:  Perinteikäs hotelli Riihimäen ydinkeskustassa tarjoaa majoitusta sekä kattavat 

 ravintolapalvelut. Kaikki tarvittava löytyy saman katon alta.  

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Hinta (sis.alv): 90-120 € / vrk / 2hh, sis. aamiaisen (alv 10% ja aamiainen 14%)  

Hinta sisältää: Majoitus kahden hengen huoneessa, aamiainen, pysäköinti, sauna sekä wifi.  

Kesto: 1 vrk 

Avainsanat: hotelli, majoitus, Riihimäki, Seurahuone 

Sijainti: Hämeenkatu 29, 11100 Riihimäki 

Hlö min/max: 2 

Kielet: suomi, englanti 

Varausehdot: Varataan suoraan hotellilta. Peruutus viimeistään 1 vrk ennen. Maksu saapuessa.  

 Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.)  

 

YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: myynti@seurahuone.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 19 716 270 
Yhteyshenkilö: Satu Karhumäki 
Yhteyshenkilön s-posti: satu.karhumaki@seurahuone.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 407159331 
 

 



 

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 
 

 

 

 

 

 



 

Country Homes Silmälän lomamökit 

www.countryhomessilmala.fi 
 

Tuote: Lomamökki vuokraus: Kuivajärven huvilakoti, Villa Vuorenpää , Hilupilttuulakoti , Villa  

Kuvaus:  Sydänmellä sisustetut yksilölliset lomamökit luontoympäristössä , lähellä keskustan 

palveluja . Kaikissa kohteissa on korkea varustelutaso , puulämmitteiset saunat , isot 

hoidetut piha-alueet omassa rauhassa sekä ranta-alue +vene vapaasti käytettävissä . 

Grillit ja puutarhakalusteet .  

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Hinta (sis.alv): alkaen 95 e / vrk  

Kesto: minimi 2vrk  

Lisäpalvelut: Liinavaatteet , lähtösiivous retkipalvelu  

Avainsanat: vuokramökki , lomamökki , sauna , järvenrantamasiema, lomalla maalle 

Sijainti: Hykkiläntie 302 31300 Tammela  

Hlö min/max: 1-6 

Kielet: suomi, englanti 

Lisätietoja: Voidaan räätälöidä palveluja asiakkaan toiveen mukaan  

Varausehdot: Varaus viimeistään 2vrk ennen 

Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 
 

 
YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: info@counryhomessilmala.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 400 249558  
Yhteyshenkilö: Elina Silmälä 
Yhteyshenkilön s-posti: elina.silmala@kotikone.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 400 249558 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Country Homes Silmälä/ T.mi Silmälä 

www.countryhomessilmala.fi 
Tuote: HILUPILTTUU 

Kuvaus:  Romanttinen nykyaikaisen sisustuksen ja varustelutason omaava , jyhkeistä hirsistä 

rakennettu pieni huvila . Sijainti rauhallisessa maalaismaisemassa kauniisti kaartuvan, 

viljavan peltovainion keskellä ja havumetsän helmassa. Oma rauhallinen hoidettu piha-

alue ja uimalampi laiturilla. Keskustan palvelut kohtuullisen lähellä . Huvilan ympäristöstä 

aukeaa 3 vanhan ladon nostalginen näköala sekä nykyaikaisen maatalouden 

tuotantorakennus (etäisyys 300 metriä ) Piha-alueella kalusteet ja grilli .  

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Hinta (sis.alv): alk. 100 e vrk  

Komissio: Vaihtelee myyntisivuston komission mukaan 

Hinta sisältää: loma-mökki , piha-alue , venevalkaman ja veneen vapaa käyttö , polkupyörät kahdelle  

,veneilyturvaliivit  

Kesto: Minimi varaus 2 vrk   

Lisäpalvelut: Liinavaattet , loppusiivous , retkipalvelu  

Avainsanat: vuokramökki , lomamökki , loma maalla , sauna, maatilamatkailu 

Sijainti: Myllytie 146 31300 Tammela  

Hlö min/max: 2 (mahdollisuus 2 lisäpaikkaan )  

Kielet: suomi, englanti 

Lisätietoja: Countryhomes Silmälän lomamökit - 

Varausehdot: Varattava viimeistään 3 vrk ennen saapumista . 

Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.)  

YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: info.countryhomessilmala.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 400 249558 
Yhteyshenkilö: Elina Silmälä 
Yhteyshenkilön s-posti: elina.silmala@kotikone.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 400 249558 
 

 



 

COUNTRY HOMES SILMÄLÄ / KUIVAJÄRVEN HUVILAKOTI 

www.countryhomessilmala.fi 
Tuote: KUIVAJÄRVEN HUVILAKOTI 

Kuvaus:  Perinteinen honkarakenteinen lomamökki järvenranta maisemassa . Iso hoidettu piha-

alue omassa rauhassaan , matala ranta , laituri ja vene. Terassi , patio, pihakalusteet ja 

grilli . Lomamökissä hyvä varustelutaso , kaikki mukavuudet sekä tunnelmal linen sisustus . 

Sijaitsee Natura alueella joka on lintujen pesimä-aluetta . Järvessä hyvä kuha kanta . 

Keskustan ja pikkukaupungin palvelut kohtuullisen lähellä . Puulämmitteinen sauna . 

Kalastuskorttien hankinnassa avustetaan . Luontoympäristö lehto,-sekä havumetsää . 

Maaseudun viljapeltoja sekä virkeää kylämaisemaa.  

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Hinta (sis.alv): alkaen 130 e / vrk 

Komissio: Vaihtelee myyntisivuston komission mukaan  

Hinta sisältää: Lomamökin vuokran, piha-alueen , veneen , - veneilyturvaliivien , polkupyörien vapaan  

käytön .  

Kesto: Minimi 2 vrk , juhlapyhinä 4vrk , kesäaikana 7 vrk  

Lisäpalvelut: Liinavaatteet , loppusiivous , retkipalvelu 

Avainsanat: Vuokramökki , lomamökki , loma maalla , maatilamatkailu , sauna 

Sijainti: Kaislarannantie 302 31300 Tammela  

Hlö min/max: 5 (mahdollisuus 2 lisäpaikkaan )  

Kielet: suomi, englanti 

Lisätietoja: Kuivajärven huvilakoti kuuluu tuoteperheeseeen Countryhomes Silmälän lomamökit . T:mi 

Silmälä maatila toiminnnan yhteydessä . 

Varausehdot: Varaus tehtävä viimeistään 3 vrk ennen varauksen alkua  

Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.)  

 
YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: info@countryhomessilmala.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 400 249558 
Yhteyshenkilö: Elina Silmälä 
Yhteyshenkilön s-posti: elina.silmala@kotikone.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 400 249558 
 

 



 

Country Homes Silmälä / T.mi Silmälä 

www.countryhomessilmala.fi 
Tuote: Villa Vuorenpää  

Kuvaus:  Nostalgiahenkinen loma-asunto jossa voi eläytyä tyypillisen suomalaisen maatalouden 

pientilan elämäntyylin mukaisesti aidossa idyllissä . Pientilan mummolamainen henki on 

kodikas ja rauhoittava . Suomalainen maaseudun kulttuuri ovat esineissä , rakennuksissa 

ja kehityksen murroksessa vuodesta 1920 tähän päivään monin yksityiskohdin kauniisti 

kerrostaen esillä ja koettavissa . Täysin varusteltu ja nykyaikaiset mukavuudet omaava 

koti on luonnonhelmassa omassa rauhassaan. Iso yksityinen piha-alue ja asunnon 

käyttöön sisältyy venevalkama +vene läheiselle järvelle. Keskustan palvelut lähellä . 

Asunto 70 n2 Vuodepaikat 5 lisävuode 2 Puutarha-kalusteet +grilli Polkupyörät 

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Hinta (sis.alv): alk. 95 e vrk  

Komissio: Vaihtelee myyntisivuston komission mukaan 

Hinta sisältää: Loma-asunto kaikilla mukavuuksilla , hoidettu piha-alue , polkupyörien käyttö , veneen  

käyttö , veneilyturvaliivit.  

Kesto: Minimi varaus 2 vrk .Sesonkiaikana minimi 4 vrk  

Lisäpalvelut: Liinavaattet , loppusiivous , retkipalvelu  

Avainsanat: vuokramökki , lomamökki , loma maalla , maatilamatkailu 

Sijainti: Kelhuntie 30 31300 Tammela 

Hlö min/max: max 5 ( mahdollisuus lisäpaikkaan 2 )  

Kielet: suomi, englanti 

Lisätietoja: Countryhomes Silmälän lomamökit - 

Varausehdot: Varattava viimeistään 3 vrk ennen saapumista . 

Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.)  

 

YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: info.countryhomessilmala.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 400 249558 
Yhteyshenkilö: Elina Silmälä 
Yhteyshenkilön s-posti: elina.silmala@kotikone.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 400 249558 

 

 

 



 

Hykkilän Huvilat 

www.hykkila.fi 
Tuote: Hykkilän Huvilat luonnon helmassa 

Kuvaus:  Hykkilän Huvilat, vuokrattavat järvenranta lomamökit sijaitsevat Hämeessä, Tammelassa 

Hykkilän kylässä, Kuivajärven aurinkoisella puolella. Hiekkuri ja Rantatörmä mökit ovat 

kaksikerroksisia hirsimökkejä, ja Rantapytinki on yksi kerroksinen lomahuvila. Jokaisella 

mökillä on omat pihat, isot terassit, rannat ja soutuveneet. Majoitustiloja on yhteensä 18 

henkilölle. Hyvin varustelluissa ja ympäri vuoden vuokrattavissa mökeissä panostetaan 

viihtyvyyden lisäksi myös ekologisuuteen. Helsingistä, Turusta ja Tampereelta on reilu 1 

1/2 tunnin ajomatka Tammelaan, ja Hämeenlinnasta vain reilu 30 minuutin ajomatka 

Tammelaan. Mökkeilijöiden käyttöön on tehty oma luontopolku mökkien viereiseen 

metsään, jossa mieli rentoutuu. Luonnonhiljaisuus, puhdas ilma ja maalaismaisema 

ympäröivät mökkejä. Tammelan luontokohteisiin Saaren kansallispuistoon sekä 

Torronsuon ja Liesjärven kansallispuistoihin on lyhyt matka Hykkilästä. Lähimetsistä löytyy 

sieniä ja marjoja. Kesäisin istuminen terassilla järvimaisemaa katsellen, kalastaminen tai 

soutelu järvellä on nautinto. Talvella pilkkiminen ja hiihtäminen järvellä on oma 

kokemuksensa. Lämmin sauna tuntuu hyvältä kesät talvet. 

Saatavuus: Ympäri vuoden 
Hinta (sis.alv): vuorokausi (ma – pe): 110 - 140 € sis ALV 10 %, vuorokausi (pe – su): 115 – 480 € sis 
 ALV 10 %, viikko: 520 – 980 € sis ALV 10%, lakanat 10 €/hlö sis ALV 10 %, pyyhe 5 €/hlö sis 
 ALV 10 %, loppusiivous 75 € sis ALV 24 %. 
Avainsanat: järvenrantamökki, metsä, soutuvene 
Sijainti: Lounais- Suomessa Tammelassa Hykkilän kylässä, Hämeessä. Kotiosoitteemme Hykkiläntie 
 586, 31300 Tammela. Asiakas tulee meille ja me lähdemme opastamaan lomamökille, j
 onne matkaa meiltä n 2 km. 
Hlö min/max: 1-6 / mökki 
Kielet: suomi, englanti 
Varausehdot: Varausehdot/Hykkilän Huvilat Lomamökkien varausehdot  

1. Varaus, maksuehdot ja peruutukset Mökin voi varata lähettämällä sähköpostia 

varauksesta tai puhelimitse. Mökin varaus astuu voimaan, kun asiakas on maksanut 

varausmaksun eräpäivään mennessä. Varausmaksu tulee maksettavaksi 7 vrk:n kuluttua 

varauksesta. Mökin varausmaksu on 30 % mökin vuokrasta. Loppumaksu varauksesta 

tulee maksettavaksi n 2 kuukautta ennen loman alkua, jollei toisin ole sovittu. Mikäli 

varausmaksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, mökin ennakkovaraus peruuntuu. 

Mökin maksun voi suorittaa myös yhdessä erässä, jolloin erillistä varausmaksua ei 

lähetetä. Tällöin varaus astuu voimaan, kun maksu on suoritettu.  

2. Peruutukset Mökin peruutus tulee tehdä ottamalla yhteyttä joko puhelimitse 

numeroon puh 050 3696340 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 

hykkilan.huvilat@surffi.net. Jos peruutuksen syynä on ennen loman alkamista äkillinen 

sairaus tms. niin vuokra palautetaan kokonaan. Mikäli varaus perutaan viimeistään viikkoa 

ennen loman alkua, asiakkaalle palautetaan 70 % vuokrasta. Jos asiakas peruu 

varauksensa myöhemmin niin asiakkaan suorittamia maksuja ei palauteta. Ylivoimaisen 

esteen (force majeure) sattuessa Hykkilän Huviloilla on oikeus perua varaus, jos syynä on 

esim tulipalo, luonnonmullistus, viranomaisten toimenpide tai muu ennalta arvaamaton ja 

Hykkilän Huviloista riippumaton este. Tällöin asiakkaalle palautetaan maksu 

kokonaisuudessaan. Hykkilän Huvilat ilmoittaa välittömästi asiakkaalle, jos varaus 



 

joudutaan perumaan. Hykkilän Huvilat pidättää oikeuden purkaa varaus asiakkaan kanssa, 

jos asiakas aiheuttaa häiriötä tai vaaraa muille alueen asiakkaille tai itselleen. Tällöin 

asiakas on vastuussa kaikista mahdollisista kuluista ja maksettuja maksuja ei palauteta.  

3. Vuokramökin käyttö Varausta tehtäessä sovitaan mistä mökin avain haetaan ja mihin se 

palautetaan. Mökki on varattu asiakkaan käyttöön tulopäivästä klo:17.00 lähtöpäivään 

klo:14.00 asti ellei toisin ole sovittu. Mökissä saa yöpyä varauksessa sovittu henkilömäärä. 

Mökillä on täkit ja tyynyt. Liinavaatteita ja pyyhkeitä ei ole mökillä vaan ne tulee tuoda 

tullessaan. Tarvittaessa liinavaatteet ja pyyhkeet voi varata etukäteen tai paikan päällä. 

Mökki tulee luovuttaa siivottuna. Huom Ulkomaalaisilta asiakkailta veloitamme aina 

loppusiivousmaksun . Hykkilän Huvilat veloittaa tekemättömästä loppusiivouksesta 75 €. 

Mökillä on tarvittavat aineet ja välineet siivoukseen. Loppusiivoukseen löytyy ohjeet 

siivouskomerosta sekä mökkikirjasta. Mökki tulee luovuttaa siinä kunnossa kuin se oli 

loman alkaessa. Loppusiivouksen voi varata myös loman aikana. Asiakas on vastuussa 

rikkimenneistä tai hävinneistä tavaroista tai kohteelle tapahtuneista vahingoista.  

4. Lemmikkieläimet, tupakointi, asuntoauto, asuntovaunu, telttailu Lemmikkieläinten 

tuonti mökkialueelle sekä mökkien sisätiloihin on kiellettyä. Tupakointi mökkien 

sisätiloissa on kiellettyä. Asuntoauton ja asuntovaunun käyttö mökkialueella on kiellettyä. 

Telttailu on kiellettyä mökkialueella.  

5. Kynttilät, ulkotulet Tuoksukynttilöiden polttaminen sisätiloissa on kiellettyä. Muiden 

kynttilöiden polttaminen sisätiloissa on sallittua tulenkestävällä alustalla. Kynttilöitä tulee 

polttaa turvallisesti ja valvotusti. Ulkotulien käyttö on kiellettyä terassilla. Niitä tulee 

polttaa valvotusti huomioiden säätilanne.  

6. Palautteet Asiakas voi antaa palautetta kohteesta Hykkilän Huviloille Ota yhteyttä sivun 

lomakkeella tai soittamalla puh 050 3696340. 

Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 

 

YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: hykkilan.huvilat@surffi.net 
Yrityksen puh. nro: +358 50 3696340 
Yhteyshenkilö: Marjo Kuisma-Sipilä 
Yhteyshenkilön s-posti: hykkilan.huvilat@surffi.net 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 50 3696340 
 

 



 

Iso-Kaivolan lomamökit ja huvilat 

www.isokaivolantila.fi 
 

Tuote: Mökkimajoitus 

Kuvaus:  Viikko ja viikonloppumajoitusta Hauholla perheille tai pienille ryhmille. 

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Hinta (sis.alv): alkaen 220 euroa  

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

 

 
 
YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: eero.kaivola@kolumbus.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 407368369 
Yhteyshenkilö: Maija Kaivola 
Yhteyshenkilön s-posti: maija.kaivola@icloud.com 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 407368369 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kriipin lomamökit 

www.kriipinlomat.fi 
Tuote: Majoitus 

Kuvaus:  Hyvinvarustellut hirsihuvilamme ovat vuokrattavissa ympäri vuoden ja tarjoavat kaikki 

nykyajan mukavuudet aivan kuin kotonasi. Mökit sijaitsevat suuren ja kalaisan 

Vanajaveden rannalla. Laaja vesistö luo loistavat puitteet kalastukselle. Vanaja on 

tunnetusti kuulu kuhavesi. Pakkasen paukkuessa ulkona voit nauttia talvimaisemasta 

takkatulen lämmössä. Koe luonnon herääminen kevään vaaleanvihreydestä kesän 

vehreyteen ja valoisiin öihin. Ruska-aikaan läheisistä metsistä löytyy runsas sieni-ja 

marjatarjonta ja kalastaa voi vaikka mökin laiturilta; aitoa lähiruokaa. Mökit sijaitsevat 

hyvien kulkuyhteyksien päässä. Hki-Tre moottoritieltä on vain noin 10 min. ajomatka. 

Suomalaisen sisämaa-asutuksen vanhimmat alueet sijaitsevat juuri täällä Vanajaveden 

laaksossa Hämeessä. Läheiseltä Tenholan harjulta löytyvät hyvät patikointireitit, jotka 

kulkevat osittain samoja teitä ja polkuja, joita ihmiset ovat tallanneet jo tuhat vuotta.  

Saatavuus: Ympäri vuoden. 

Hinta (sis.alv): Alkaen 400,- 

Hinta sisältää: Majoitus 

Kesto: 1-2 yötä 

Lisäpalvelut: Liinavaatteet, venevuokraus, kalastusopastus 

Sijainti: Hattula 

Hlö min/max: 1-6 

Kielet: suomi, englanti 

Varausehdot: Varausehdot löytyvät kotisivuilta 
Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 
 
YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: info@kriipinlomat.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 40 596 3337 
Yhteyshenkilö: Erja Laine 
Yhteyshenkilön s-posti: erja.laine@kriipinlomat.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 40 596 3337 

 



 

Marskin Maja / Majan Herrat Oy 

www.marskinmaja.fi 
 

Tuote: Majoittuminen Marskin kelohuvilassa 

Kuvaus:  Majoitus kelohuvilassa, 12 vuodepaikkaa + 5 lisävuodetta, oma sauna järvenrannassa, 

huvilan tiloissa mahdollista kokoustaa, Marskin Majan tilausravintolaan 150 m 

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Hinta (sis.alv): alk 430 e/vrk, 650 e/vkl 

Komissio: 8 % 

Hinta sisältää: Huvilan ja saunan tilojen käytön, asiakas huolehtii loppusiivouksen itse (siivous  

tilattavissa erikseen hintaan 70 e) 

Avainsanat: marskinmaja, huvila, kelohuvila, mökki, loppi, huvilamajoitus, marski  

Sijainti: Marskin kelohuvila, Marskintie 205, 12700 Loppi 

Hlö min/max: 1-17 hlöä 

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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Renkaloma Oy 

www.renkaloma.fi 
Tuote: Renkaloman rantahuvilat 

Kuvaus:  Renkaloma tarjoaa luonnonrauhaa ja tunnelmaa neljässä rantahuvilassa Hämäläisessä 

harjumaisemassa. Hirsihuvilat ovat kaikin mukavuuksin varusteltuja, mutta 

tunnelmallisesti ja luonnonläheisesti sisustettuja. Kaikki huvilat sijaitsevat aivan rannassa 

ja niiden varusteisiin kuuluu vene, laituri, hirsipöytäryhmä sekä muurattu grilli. Huviloissa 

on makuuhuone parivuoteella, makuuhuone kahdella erillisellä vuoteella, tupakeittiö 

vuodesohvalla, wc, kaksi suihkua, puulämmitteinen sauna ja kaksi terassia. Varusteisiin 

kuuluvat mm. pyykin- ja astianpesukone sekä laadukkaat astiastot. Kolmessa huvilassa on 

lisäksi kesäaikaisessa käytössä erillinen rantasauna, joiden tuvassa on makuupaikat 

kahdelle henkilölle. Alueen luonto on hämäläisittäinkin ainutlaatuinen. Sitä hallitsevat 

harjumuodostelmat, järvet, lammet ja joet sekä muut jääkauden aikaansaannokset 

Huvilat sijaitsevat yhtenäisen 70 hehtaarin metsän reunamilla. Renkaloman mökkitiet, 

luontopolut ja pitkospuureitit tarjoavat oivallisen ulkoilumahdollisuuden. Asiakkaiden 

käytettävissä on kolme laavua sekä talvisaikaan vauhdikkaat liu’ut antava ”persmäki”! 

Tervetuloa aitoon tunnelmaan! 

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Avainsanat: Rantahuvila, huvila, rantamökki, mökki 

Kielet: suomi, englanti 

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

YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: j-p.honkasaari@renkaloma.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 400 699090 
Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Honkasaari 
Yhteyshenkilön s-posti: j-p.honkasaari@renkaloma.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 400 699090 
 

 

 



 

Villa Salon lomahuvilat 
 

 

Tuote: Huvilavuokraus toiminta 

 

Kuvaus:  Villa Salon lomahuvilat, Mäntyniemi ja Kivilahti sijaitsevat Hämeenlinnan Rengossa, 

Ruokojärven rannalla. Hyvin varustellut huvilat ovat vuokrattavissa ympärivuotisesti. 

Majoituskapasiteetti 7 henkilöä/huvila. Talvella latuverkkoa molemmille hiihtotyyleille 

7km, josta puolet on valaistu. Latuverkon varrella asiakkaiden käytössä n. 40hengen kota, 

myös kesällä. Hinnat, kuvia ja varaustilanteen näkee sivulta www.huvila.net/1766 

Kielet: suomi 

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

 

 
 
YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: villat.salo@gmail.com 
Yrityksen puh. nro: +358 400737222 
Yhteyshenkilö: Markku Salo 
Yhteyshenkilön s-posti: markku.msalo@gmail.com 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 400737222 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vähäjärven Lomakoti ja Kurssikeskus 

www.vahajarvi.fi 
 

Tuote: Vähäjärven Lomakoti ja Kurssikeskus 

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Avainsanat: Majoitus, kokouspalvelut, loma, kurssit, leirit, syntymäpäivät, häät, tilaisuudet  

Sijainti: Muntsilantie 19, 14680 Hauho 

Hlö min/max: 10-100 

Kielet: suomi, englanti 

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

 

 

YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: lomakoti@vahajarvi.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 3 6543124 
Yhteyshenkilö: Kari Raatikainen 
Yhteyshenkilön s-posti: lomakoti@vahajarvi.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 3 6543124 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 
 

 



 

Matin ja Maijan Majatalo 

www.matinjamaijan.fi 
Tuote: Majoitustoiminta 

Kuvaus:  Majatalossa yövyt hyvin, laadukkaasti sisustetuissa uniikeissa huoneissamme, lähes sata 

vuotta vanhassa villassa ja aivan kaupungin keskustassa. Olemme täällä asiakkaitamme 

varten – ja lupaamme, että meillä nukut paremmin kuin kotona! 

Saatavuus: Ympäri vuoden 

Hinta (sis.alv): 125€ alkaen 

Hinta sisältää: majoituksen (10%alv) ja aamiaisen (14%alv) 

Kesto: 20 h 

Lisäpalvelut: polkupyörävuokraus, kohdeneuvonta, 

Avainsanat: majoitus, hotelli, bed & breakfast, Hämeenlinna, Helsinki, Tampere 

Sijainti: Eteläkatu 5, 13100 Hämeenlinna 

Hlö min/max: 1-12 

 

Kielet: suomi, ruotsi, englanti 

 

Varausehdot: Ennen majoitusta varaus, peruutus maksuton ennen saapumispäivää, maksu paikanpäällä 

aamiaisen yhteydessä 

  Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin (hinnat, aikataulut yms.) 

 

YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: info@matinjamaijan.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 403556640 
Yhteyshenkilö: Tapio Vekka 
Yhteyshenkilön s-posti:  
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 409000150 

 

 

 

 

 



 

Myllytalo 

www.myllytalo.fi 
Tuote: Hyvinvoinnin palvelut, majoitus ja sauna 

Kuvaus:  Myllytalolla olet kaupungissa kuin maalla. Maalaistalon pihapiirin tunnelmasta pääsee 

nauttimaan vain 3,5 km Hämeenlinnan rautatieasemalta, aivan 10-tien kupeeseen. 

Historiaa ja kulttuuria huokuva Hämeenlinna tarjoaa hienot puitteet monenlaiseen 

virkistäytymiseen. Myllytalo tuo tähän kokonaisuuteen pikantin lisänsä perheyrityksen 

kotoisasta näkökulmasta. Tarjoamme satavuotiaan kotimme, sen ulkorakennukset ja 

pihapiirin käyttöönne varmoina siitä, että sen ilmapiiri antaa jokaiselle jotain. Uniikki 

kokonaisuus on otettu täyteen käyttöönsä siten, että ulkorakennuksessa sijaitsevat kaksi 

täysin varusteltua asuntoa, päärakennuksen tupa-ruokasali, lasiveranta ja 

fysioterapiavastaanotto, sekä ulkorakennuksen yhteyteen toteutettu Lato-Spa ovat 

käytössänne. Pieni on Myllytalolla kaunista. Palvelemmekin max 12 hengen ryhmiä 

yksilöllisesti räätälöiden joustavuus ohjenuoranamme. 

Saatavuus: Ympäri vuoden 
 
Hinta (sis.alv): Tarjouksen mukaan  
 
Komissio: - 
 
Hinta sisältää: Tarjouksen mukaiset palvelut 
 
Kesto: Muutamasta tunnista useampaan vuorovaikuteen 
Lisäpalvelut: - 
Avainsanat: Majoitus, sauna, palju, fysioterapia, jooga, rentoutus, kokous, koulutus, juhla  

Sijainti: Myllytalontie 4, 13270 Hämeenlinna 

Hlö min/max: 1-12 hlöä 

Kielet: suomi, ruotsi, englanti 

Lisätietoja: FB ja IG @myllytalo.fi sekä kirsi.tuomi@myllytalo.fi  

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

YHTEYSTIEDOT 
Yrityksen s-posti: mylly@myllytalo.fi 
Yrityksen puh. nro: +358 400861042 
Yhteyshenkilö: Harri Tuomi 
Yhteyshenkilön s-posti: harri.tuomi@myllytalo.fi 
Yhteyshenkilön puh. nro: +358 400861042 
 

 



 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


