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Tervetuloa Sveitsiin 
Hotel Sveitsi ja viihdekeskus palveluineen tarjoavat 
elämyksiä Hyvinkäällä. BioRex, SuperPark, Fit Park, 

Kulma Deli, Hotel Sveitsin ravintolat sekä useat muut 
palvelut kutsuvat nauttimaan rentouttavasta lomas-

ta ja sujuvasta kokouspäivästä.  
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Hotel Sveitsissä on 182 uusittua, modernia ja viihtyisää huonetta. Huonehintaan 
sisältyy runsas aamiainen, sisäänpääsy Sveitsin uimalaan sekä kuntosalin käyttö. 

Ravintoloissa panostamme lähiruokaan ja kotimaisiin raaka-aineisiin, joista valmis-
tamme konstailemattomia mutta herkullisia annoksia moneen makuun. 

Kokouskäyttöön Hotel Sveitsillä on liki 30 moneen muuntuvaa tilaa: auditorioita, 
kokoustiloja ryhmätyötiloineen ja tunnelmallisia kabinetteja. 

Hotel Sveitsi
Uudistuneena ovensa avannut Hotel Sveitsi on 
monipuolinen elämyskeskus – viihtyisä kokous- 
ja tapahtumatalo sekä luonnonystävän ja 
aktiivilomailijan hotelli. 

Yhteystiedot:
Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää / www.hotelsveitsi.fi
Vastaanotto avoinna 24/7 
Puhelin: (019) 458 81 / Email: reception@hotelsveitsi.fi
Myyntipalvelu: Puhelin: (019) 458 81 / Email: sales@hotelsveitsi.fi

Modernisti uudistettu 
hotelli ja viihdekeskus. 
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Monipuolisessa SuperPark Sveitsissä testataan eri lajeja, pelataan, viihdytään ja rentoudu-
taan. Trampoliineilla saat tuntea miltei lentäväsi, kun taas Freestyle Hallissa voit hioa skeitti- 
ja scoottitemput timantiksi. Kun olet saanut temppuilla tarpeeksi, on aika sännätä kavereiden 
kanssa Game Arenalle kokeilemaan futisrankkia tai pesistutkaa. Tule myös SuperParkiin 
viettämään Superhauskat synttärit täynnä tekemistä ja herkkuja makusi mukaan!

SuperPark Sveitsi on suosittu yritysten virkistyspäivien sekä tyky- ja tiimipäivien viettopaikka!

SuperPark Sveitsi
SuperPark on koko perheen sisäaktiviteetti-
puisto, jossa lapset, teinit ja aikuiset liikkuvat 
yhdessä, kaverit harrastavat porukassa ja 
työpaikat viihtyvät virkistyspäivillä.

Yhteystiedot:
Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää, Viihdekeskus
info.sveitsi@superpark.fi / +358 50 505 7223 / www.superpark.fi

You are made to move.
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Elokuvateatterin erikoisuus ovat salien 1. sekä 2. keskiriveille sijoitetut PLUS-paikat, 
jotka ovat normaalia leveämmät sekä käsinoja- että jalkatilaltaan. 

Ripauksen lisäluksusta tarjoaa REX-sali, jossa on normaalia tilavampien leffapenkkien 
lisäksi myös sivupöydät sekä eturivin katsojille jalkarahit. Salin REX-menusta voi valita 
maistuvia pasta- sekä fingerfood-annoksia elokuvaelämyksen yhteyteen. Salissa on 
lisäksi anniskeluoikeudet.

BioRex Sveitsi
Elokuvateatteri BioRex Sveitsissä on viisi 
elokuvasalia, joissa on yhteensä noin 400 
asiakaspaikkaa. Viimeisimmällä kuva- sekä  
äänentoistotekniikalla varustellusta elokuva- 
teatterista löytyvät myös modernit aulatilat 
sekä laaja lippu- ja herkkumyymälä.

Yhteystiedot:
Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää, Viihdekeskus
www.biorex.fi

REX-menu täydentää elokuvaelämyksen. 

S V E I T S I
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Tuotevalikoimastamme löytyvät herkulliset konditoriatuotteet sekä monipuoliset ja 
maukkaat ruoka-annokset, joita täydentämässä ovat erilaiset kylmät ja kuumat juomat. 

Pikaruokahenkinen ravintolamme palvelee niin Sveitsin Viihdekeskuksen, kuten Super-
Parkin ja BioRexin asiakkaita, kuin kaikkia muitakin matkailukeskuksen vierailijoita. Kulma 
Deli on myös oivallinen paikka ryhmien rentoon ruokailuun vapaa-ajanvieton yhteydessä. 
Toimipisteessämme on anniskeluoikeudet.

Kulma Deli
Kulma Deli on Kulmakonditoria-ketjun uusin 
konsepti, jossa yhdistyvät kahvila, ravintola 
ja pikaruoka. 

Yhteystiedot:
Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää, Viihdekeskus
+358 40 7110 119 / www.kulmakonditoria.fi

Kulma Deli on täynnä 
ihania makuelämyksiä!

D E L I
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Fit Park Sveitsistä löydät muun muassa seuraavat palvelut:

•   Kuntosalin huippulaadukkailla Precorin laitteilla sekä Eleikon vapaapainovälineillä.
•   Monipuoliset ryhmäliikuntatunnit sekä Spinning-tunnit huippuohjaajien vetäminä.
•   Virtuaalijumpat sekä virtuaaliSpinningin uusimmilla virtuaalijärjestelmillä.
•   Personal Trainer -palvelut 
•   Lastenhoitopalvelun, jossa perheen pienimmät viihtyvät sillä aikaa, kun itse kuntoilet.
•   Asiakaskortilla treenaat Fit Park Sveitsissä 24/7.

Fit Park Sveitsi
Fit Park Sveitsi on upea täyden palvelun 
kuntoklubi Hotel Sveitsin tiloissa. Tarjoamme 
laadukkaita liikunta- ja hyvinvointipalveluita 
kaikenikäisille ja -tasoisille liikunnan ystäville. 

Yhteystiedot:
Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää, Viihdekeskus
www.hyvakunto.com

Tarjoamme myös yksityistunteja 
yrityksille ja suuremmille ryhmille! 
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SeikkailuSveitsin jännittävillä toimintaradoilla koet ikimuistoisia elämyksiä. 
Eritasoiset radat mahdollistavat seikkailun kaikille, ryhmiä unohtamatta!

Puiston erikoisuus on jääkautisen suppakuopan yli rakennettu vaijeriliukurata, 
jolle kertyy mittaa kaikkiaan puoli kilometriä. Liu’un aikana seikkailijalla on allaan 
ilmaa parhaimmillaan kerrostalon verran.

SeikkailuSveitsi 
Harjoita tasapainoasi, vartalon hallintaa, keskittymis-
kykyä – ja uhmaa korkeanpaikan kammoa turvallisesti! 
Puiden varaan rakennetuilla eritasoisilla radoilla 
liikkuminen haastaa sekä kehoa että mieltä.

Yhteystiedot:
Härkävehmaankatu 9, 05900 Hyvinkää, Viihdekeskus
info@seikkailusveitsi.fi / +358 400 963 391 / www.seikkailusveitsi.fi

Myös ryhmille!
SeikkailuSveitsi tarjoaa mahtavat 
puitteet vauhdikkaaseen toimintapäivään.
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Pakopelissä ryhmäsi suljetaan huoneeseen, josta on vain yksi ulospääsy. Teillä on tasan 
tunti aikaa paeta. Pelin aikana teidän täytyy käyttää loogista päättelykykyä, tiimityös-
kentelytaitoja sekä luovuutta.

WayOut on kaikille, jotka pitävät uusista kokemuksista, seikkailuista ja elämyksistä. 
Ja ennen kaikkea heille, jotka haluavat pitää hauskaa!

Yhdessä huoneessa voi pelata 2–10 henkilön tiimissä. Isommalle ryhmälle voit pyytää 
tarjousta, niin räätälöimme paketin tarpeisiisi.

WayOut 
WayOut tarjoaa yhteistä aikaa ja irtioton 
arjesta jännittävien huonepakopelien muodossa. 
Oletko valmis? Taistelu aikaa vastaan alkaa nyt!

Yhteystiedot:
Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää
sveitsi@wayout.fi / +358 400 997 314 / www.wayout.fi

Heittäydy toiseen maailmaan tunniksi!
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Beauty & Wellness Sveitsissä hemmotellaan 
kokonaisvaltaisesti päästä varpaisiin:
• Kasvo- ja vartalohoidot
• Hieronnat
• Manikyyrit ja rakennekynnet
• Jalkahoidot
• Sokerointi
• Microblading

• Ripsienpidennykset ja kestotaivutukset
• Hampaiden valkaisu ja hammaskorut
• Suihkurusketukset
• Kestovärit kulmille ja ripsille
• Meikkaukset

Beauty & 
Wellness Sveitsi
Hotel Sveitsin yhteydessä toimivasta kauneushoito-
la Beauty & Wellness Sveitsistä löydät laadukkaat 
hemmotteluhoidot. Tule hoitoihin rentoutumaan 
yksin tai yhdessä lähimmäisesi kanssa. Varaukset 
kätevästi nettiajanvarauksella, puhelimitse tai 
sähköpostitse.

Yhteystiedot:
Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää, Viihdekeskus
info@bwsveitsi.fi / +358 50 4712 927 / www.bwsveitsi.fi

Varaa hetki omalle kauneudelle.

Uusi Salon-Ki Sveitsi 
Monipuoliset parturi- ja kampaamopalvelut
saatavilla nyt myös Sveitsin matkailukeskuksesta. 
Lisätiedot: salonkisveitsi@gmail.com



2120

Sveitsin uimala
Sveitsin uimala on monipuolinen virkistys- ja ajan-
viettopaikka koko perheelle. Hotel Sveitsistä on 
suora yhteys uimalaan, joten tarjolla on täydelli-
sen mukavaa ja rentouttavaa lomatekemistä.

Yhteystiedot:
Teerimäenkatu 6, 05900 Hyvinkää
www.hyvinkaa.fi

Hotel Sveitsistä suoraan uimalaan.

Uimahallissa on lämmin lastenallas, virkistys- ja terapia-allas, 25 m:n allas hyppy-
telineineen, saunatilat, pukutilat sekä tilaussauna. Virkistys- ja terapia-altaassa 
(vesi 30 °C) on erilaisia vesihierontapisteitä, poreallas sekä 30 m pitkä vesiliuku-
mäki. Cafe Sveitsi palvelee asiakkaita uimalan yhteydessä. 
 
Hotel Sveitsin asiakkaat pääsevät Sveitsin uimalaan veloituksetta.
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Muut aktiviteetit ja luonto

Sveitsinpuiston 
monipuolinen
retkeilyverkosto

Hotellialueen vierestä alkava Sveitsinpuisto on noin 
200 hehtaarin kokoinen virkistys- ja retkeilyalue, 
jossa metsämaisemista voi nauttia niin lenkkeillen, 
hiihtäen, pyöräillen kuin marjoja tai sieniä keräillen.

Sveitsin Hiihtokeskus: 
vauhdin hurmaa rinteessä
Sveitsin Hiihtokeskuksen neljä valaistua rin-
nettä ja snowpark tarjoavat tekemistä ja koke-
mista monen tasoisille laskijoille. Kilparinne ja 
kumpareikko haastavat kokeneenkin laskijan ja 
Lastenmaa on hyvä paikka opetella laskettelun 
tai lautailun salat.

Golfelämyksiä kahden keskuksen verran
Hyvinkäältä löytyy pelattavaa kahden laaduk-
kaan golfkeskuksen verran. Kytäjä Golfin ja Hy-
vigolfin urheilulliset ja monipuoliset kentät pal-
velevat myös vieraspelaajia. Luvassa on avaraa 
metsämaisemaa, korkeuseroja ja rantaviivaa 
– haasteita kaiken tasoisille pelaajille.  

Hyppää satulaan 
Heponiityn Ratsastuskoulussa
Leppoisa retki lähimaastossa vai tehokas ru-
tistus ratsastuksenopettajan johdolla manee-
sissa tai kentällä? Kummin vain, alueeltamme 
löytyy loistavat mahdollisuudet hevosurheilun 
harrastamiseen ja valmentautumiseen. 

Hiihtäen
Latuverkostoa Sveitsinpuistossa on noin 10 kilo-
metrin verran. Osittain luonnonsuojelualueella kul-
kevat ladut ovat pääosin valaistuja ja soveltuvat 
molemmille hiihtotavoille. Loivapiirteiset latuprofiilit 
ovat täydelliset myös koko perheen hiihtoretkeen. 

Pyöräillen
Sveitsinpuiston alueelta löytyy erikseen mer-
kittyjä pyöräilyreittejä, joille pääsee liittymään 
hotellin läheisyydestä. Kokonaisuudessaan Hy-
vinkään kolme viitoitettua maastopyöräilyreittiä 

muodostavat yhdessä yli 45 km mittaisen rei-
tistön. 

Kävellen
Hotellin pihalta lähtee muutaman kilometrin pi-
tuisia kävelyreittejä, joita kiertäen pääsee naut-
timaan harjumetsän raikkaasta kauneudesta 
ympäri vuoden. Joukossa on sekä tasaista ja 
helppokulkuista menoa että runsaasti korkeus-
eroja sisältäviä reittejä. 

Katso lisää www.visitsveitsi.fi

Lisää 
tekemistä 
lomaan



Löydä Elämysten
Valtakunta
Hyvinkää ja Sveitsi sijaitsevat
keskellä Etelä-Suomea, 
ja sinne on mukava matkata 
niin viikonlopuksi kuin 
pidemmällekin lomalle.

Sveitsin sijainti on ihanteellinen, sillä 
alueelle on helppo tulla julkisillakin 
kulkuvälineillä kaikista ilmansuunnista. 
Pääkaupunkiseudulta matkaa autolla 
tai junalla on vain noin 30 minuuttia.
Kompaktilla alueella loma onnistuu 
myös ilman omaa autoa.

Sveitsiin liikennöi shuttle bus 
Hyvinkään bussi- ja rautatieasemalta.

Kokeile Sveitsiä:
www.visitsveitsi.fi

Helsinki alle 1h  |  Lahti 1h
Tampere 1,5h    |  Turku 2h

Helsinki

Tampere

Turku
Lahti


