
MAJOITUS Joensuu, 10.-11.11.2022 

Yleissivistävän kansainvälisyyspäivien aikana Joensuun hotellit palvelevat seminaariosallistujia. Jokainen 

vastaa majoitusjärjestelyistä itse. 

 

Lietsu Boutique Aparthotel – Huoneistohotelli Lietsu 

Lietsussa sinua palvellaan sydämellisesti ja majoitut viihtyisästi! Sijainti Joensuun ydinkeskustassa, 
paikallisuutta henkivät huoneistot sekä maukas karjalainen aamiainen takaavat mieleenpainuvan 
elämyksen kansainvälisyyspäivien ohessa. Tarinat, niitä Lietsussa riittää. Kalevalasta maailmankuuluun 
rockmusiikkiin, Kolin huipulta pitkospuille.  

Varaa hotellihuoneisto aamiaisen kera hintaan 98 e/vrk yhdelle tai 118 e/vrk kahdelle hengelle koodilla 
”KV2022” joko www.lietsuhotel.fi, sähköpostilla info@lietsuhotel.fi tai soitellen 044 7520 500. Hintaan 
sisältyy myös kuntosalin vapaa käyttö sekä pysäköinti. Varaus on peruttavissa maksutta 24 h ennen 
saapumista (klo 16).  

 

SOKOSHOTELLIT, KIMMEL ja VAAKUNA 

Huonevaraukset tulee tehdä 19.10.2022 mennessä, jonka jälkeen ylimääräiset huoneet vapautuvat 
uudelleen myyntiin. Tarjoushinta on voimassa tämän jälkeen saatavuuden mukaan. 

 

Majoitus Original Sokos hotel Kimmel 

114€ / vuorokausi / 1 hengen standard tason huone 

134€ / vuorokausi / 2 hengen standard tason huone 

Vahvavärityksinen kahden hengen huone hotellin uudistetussa kantaosassa. Standard-
huoneissa on kaksi erillistä (100 cm) leveää Familonin sänkyä. 

Superior +15€ 

Lisävuode veloitus: 25 €/aikuinen/huone/vuorokausi 

Hintoihin sisältyy majoitus, runsas buffetaamiainen sekä kaikissa huoneissa Wi-Fi yhteys. Huoneet ovat 
käytettävissä saapumispäivänä klo 15 alkaen ja lähtöpäivänä klo 12 asti. Majoitushinnasta myönnetään 
liikematkustuksen S-card edut. 

 

Majoitus  Sokos hotel Vaakuna 

107€ / vuorokausi / 1 hengen standard tason huone 

http://www.lietsuhotel.fi/
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127€ / vuorokausi / 2 hengen standard tason huone 

Superior + 30€  

Lisävuode veloitus: 25 €/aikuinen/huone/vuorokausi 

 Hintoihin sisältyy majoitus, runsas buffetaamiainen sekä kaikissa huoneissa Wi-Fi yhteys. Huoneet ovat 
käytettävissä saapumispäivänä klo 15 alkaen ja lähtöpäivänä klo 12 asti. Majoitushinnasta myönnetään 
liikematkustuksen S-card edut. 

 

Jokainen tilaa ja varaa huoneensa itse varauskoodilla: BKANSAINVALISYYS www.sokoshotels.fi  -sivuilta 
tai suoraan hotellista: kimmel.joensuu@sokoshotels.fi  tai puh. +358 20 1234 663. 

 

Hotellin parkki 

Original Sokos Hotel Kimmelin vastapäätä on 500 paikan parkkihalli: P-Asemaparkki. Parkkimaksu 12 €/vrk, 
S-Card liikematkustuskortilla 10 €/vrk. Pysäköintimaksun voi maksaa suoraan parkkihallin automaattiin tai 
rekisterinumerolla hotellin vastaanottoon. Jokainen majoittuja vastaa itse parkkikuluistaan. 
 

SCANDIC HOTEL JOENSUU: 

Tarjoamme mielellämme majoittujillenne alennusta päivän hinnasta. Varaukset voi tehdä osoitteessa 
scandichotels.fi oheista koodia käyttämällä FIARB. 
 
Varaukset tulee tehdä viimeistään 5 vuorokautta ennen saapumista ja majoitusvarauksen voi perua klo 
18.00. mennessä tulopäivänä. Huoneita voi varata tarjotulla koodilla hotellin varaustilanteen mukaan, 
hotellilla on oikeus yksipuolisesti sulkea tarjoushinnan saatavuus.  
 
 
HOTELLI GREEN STAR: 
Hotelli Green Star Joensuu: www.greenstar.fi . Alennushinta koodilla kvpaivat2022 
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