Majoitustiedot
Majoitus ei kuulu kv-syyspäivien osallistumismaksuun ja se on varattava itse. Alla
olevissa hotelleissa on kiintiövaraus, huomaathan että ne eivät ole kaikki voimassa
ilmoittautumisajan loppuun asti.
Viimeinen varauspäivä ja alennuskoodi vaihtelevat toimijasta riippuen.

Sokos Hotels Arina
http://www.sokoshotels.fi/fi/oulu/sokos-hotel-arina
Pakkahuoneenkatu 16, 90100 Oulu
130 € / yhden hengen huone / vrk
150 € / kahden hengen huone / vrk
Hintaan sisältyy aamiainen sekä iltasaunavuorojen ja kuntoiluhuoneen käyttö.
Huoneet ovat käytössänne tulopäivänä klo 15:00. Huoneiden luovutus on
lähtöpäivänä klo 12:00 mennessä.
Varaustunnus: BKVSYYS
Huoneet ovat varattavissa tällä tunnuksella suoraan myyntipalvelustamme
puhelimitse 08 312 3111 tai sähköpostitse sales.oulu@sokoshotels.fi, sekä
netistä www.sokoshotels.fi
Huomioittehan että nettivaraukset vaativat luottokorttitakauksen.
Kiintiö voimassa 25.7 asti.
Scandic Oulu Station
scandichotels.fi
Kajaaninkatu 17, 90100 Oulu
Standard huone:
104.00 € yhden hengen huone / vrk
114.00 € kahden hengen huone / vrk
Standard Family Three huone:
114.00 € yhden hengen huone / vrk
124.00 € kahden hengen huone / vrk
Scandicin huonehintaan sisältyy aina runsas luomutuotteita sisältävä aamiainen
sekä maksuton Wi-Fi.
Varaustunnus: BSYY150822.
Jokainen majoittuja varaa huoneensa itse osoitteesta:
http://www.scandichotels.fi/?bookingcode=BSYY150822
Varaukset voi myös tehdä puhelimitse tai sähköpostitse: +358 300308463 tai
oulustation@scandichotels.com
Kiintiö voimassa 1.8 asti tai hotellin varaustilanteen mukaan.
Radisson Blu Hotel
Hallituskatu 1, 90100 Oulu
Tel. +358 20 1234 730
sales.oulu@radissonblu.com
radissonhotels.com/fi-fi/hotellit/radisson-blu-oulu
Standard (Seaview tai perhehuone) yhden hengen huone135,00 €/ huone / yö
Standard (Seaview tai perhehuone) kahden hengen huone165,00 €/ huone / yö
Huonehintaan sisältyy runsas buffetaamiainen, asukassauna ja kuntosalinkäyttö,
langaton internetyhteys (Wi-Fi) ja ALV.

Hotellihuoneet ovat käytettävissänne tulopäivänä klo 15.00 alkaen lähtöpäivään klo
12.00 saakka.
Varaustunnus: KVSYYS
Varukset varauskoodia käyttäen hotellin myyntipalvelusta: puh. 020 1234 730 tai
sales.oulu@radissonblu.com.
Kiintiö voimassa 1.8 asti tai hotellin varaustilanteen mukaan.
Lapland Hotels
Kirkkokatu 3, 90100 Oulu
Tel. +358 8 880 100
oulu@laplandhotels.com
https://www.laplandhotels.com/FI/kaupunkihotellit/oulu/lapland-hotels-oulu.html
124€/1hh/yö
144€/2hh/yö
Hinta sisältää aamiaisen ja iltasaunan.
Varaustunnus: ALLSYYS
Varaukset kiintiökoodilla suoraan verkkokaupastamme.
Kiintiö voimassa 15.7 asti.
Muita majoitusvaihtoehtoja voit käydä katsomassa osoitteissa:
https://visitoulu.fi/saapuminen-ja-yopyminen/
www.airbnb.fi

