
Maasavusauna

Hevossilta on uniikki kokouspaikka keskellä Lounais-Hämettä. Tarjoamme maistuvaa käsintehtyä 
lähiruokaa, aktiviteetteja koskemattomassa luonnossa ja hämäläisen talonpoikaismiljöön, josta 

löytyvät muun muassa tunnelmalliset kokoustilot, aidot savusaunat ja tasokas majoitus.

KOKOUSTILAT
Hevossillassa on tunnelmallisia 
kokoustiloja niin pienille kuin suu-
rillekin kokousporukoille.  Pyrim-
me jatkuvasti kehittämään koko-
ustilojemme tekniikkaa ja kuun-
telemme asiakkaidemme mielipi-
teitä.

Miten olisi kokous vaikkapa 1800-
luvun torpassa?  Entä 1930-luvun 
viehättävässä pytingissä tai tun-
nelmallisen Tallitupa-ravintolam-
me kabinetissa tai eksoottisesti 
Tallinvintillä?

LOUNAIS-HÄMEEN 
MONIPUOLISIN 
SAUNAVALIKOIMA
Hevossillasta löytyy sauna jo-
kaisen makuun aina 1800-lu-
vun aidoista savusaunoista, 
maan sisällä olevasta maasa-
vusaunasta aina moderneihin 
mökkisaunoihin. Me räätälöim-
me kokouspäiväänne sopivan 
saunavaihtoehdon toiveitten-
ne mukaan. Iltaa voi jatkaa tak-

katuvissa, talliravintolassa tai 
mökeissä. 

astu peremmälle menneeseen.   www.hevossilta.fi



LOUNAIS-HÄMEEN HELMI

Emäntä Raija Sundblom-Mero
p. 0400 422218

raija.mero@hevossilta.fi

Hevossilta
Tampereentie 450, 30100 Forssa

tilaukset@hevossilta.fi

Majoitustilojamme ympäröi vehreä 
luonnonsuojelumetsä. Mökistä pää-
see suoraan metsäpoluille, laavulle tai 
vaikka metsälammelle. Alueella voi 
järjestää esimerkiksi monipuolisia lii-
kunnallisia aktiviteettejä kokouspäi-
vän aikana.

HEVOSSILLASSA  METSÄ ON 
KESKEISESSÄ ROOLISSA

Aitta vuodelta 1773

Keittiömme käyttää paikallisten tuottajien luomutuotteita ja va-
paan karjan lihaa kuten esimerkiksi kyyttöä tai villapossua.  Mar-
jat, sienet, villiyrtit ja mausteet keräämme Hevossillan luonnonsuo-
jelumetsistä. Kaikki ruoka valmistetaan käsityönä omassa keittiös-
sämme ja kokkimme valmistaa juuri sinun ryhmällesi sopivan me-
nu-kokonaisuuden suoraan lähitiloilta tulevista raaka-aineista.

KESKEIN EN SIJAINTI 
Helsingistä, Turusta ja 

Tampereelta noin tunnin 
ajomatka

Humppilan juna-asemalta 
n. 20 minuutin ajomatka

Forssan keskustasta noin 
10 minuutin ajomatka 

Helsinki-Vantaan 
lentokentältä noin 1,5 tunnin 

ajomatka

HEVOSSILLASSA VALMISTETAAN RUOKAA KÄSITYÖNÄ

HEVOSSILTA AN 
ON HELPPOA JA 
NOPEA A TULLA

Ei ruuhkassa odottamista
Hyvät parkkitilat

KOM PAKTI 
KOKONAISU US 

Ravintola, majoitus ja 
aktiviteetit 5 minuutin kävely-

matkan sisällä — ei turhaa 
aikaa siirtymiin.

Kaikki palvelumme 
ovat täysin räätälöitävissä 

asiakkaiden tarpeiden 
mukaan. Kustannustehok-

kaat paketit — kysy 
lisää!

Forssan puuvillatehtaiden perintö 
elää Hevossillassa, joka rakennettiin 
1895 Forssan kartanon sivutilaksi. 
Nykyinen omistajasuku on viljellyt 
tilalla perinteisiä viljakasveja vuo-
desta 1945 lähtien. 2003 alkaen He-
vossillassa on juhlittu sekä järjestet-
ty kokouksia ja yritystilaisuuksia.  
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www.hevossilta.fiastu peremmälle menneeseen.  


