
Majoitus, Lapin Matkailuparlamentti 21.-22.09.2017 

CityHotel 

http://www.cityhotel.fi/fi/ 

Aika:  

21.-22.9.2017 (hinnat ovat voimassa myös 20.-21.9., sekä 22.-23.9.2017) 

Hinnat: 

88,00 € / 1HH  /vrk 

98,00 € / 2HH / vrk 

Hinta sisältää runsaan aamiaisen buffet pöydästä, iltasaunan ja WiFi yhteyden. Autopaikkoja on tarjolla 

veloituksetta rajoitettu määrä. Hinnat ovat nettohintoja eivätkä sisällä komissiota. 

Varaukset: 

Asiakas varaa majoituksensa suoraan hotellista koodisanalla ”LMP 2017”. Asiakas maksaa itse 

majoituksensa suoraan hotelliin ja vastaa itse omasta varauksestaan. Varaukset e-mailina: 

hotel@cityhotel.fi tai tel. 016 3300 111. 

Lapland Hotel Ounasvaara Chalets 

https://www.laplandhotels.com/FI/lapin-hotellit/rovaniemi/lapland-hotel-ounasvaara-chalets.html 

Standard huoneisto (makuuhuone, keittonurkkaus, sauna)  

H1 = € 122,- / hlö  

H2 = € 122,- / hlö  

Superior huoneisto (2 makuuhuonetta kummatkin kahdella vuoteella, keittonurkkaus, sauna) 

H1 = € 144,- / hlö 

H2 = € 144,- / hlö 

H3 = € 177,- / hlö 

H4 = € 210,- / hlö 

Varaukset  

Asiakas varaa majoituksensa suoraan hotellista koodisanalla ”LMP 2017”. Varaus numerosta +358 (0)16 323 

4100 tai sähköpostilla ounasvaarachalets@laplandhotels.com    
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Cumulus Resort Pohjanhovi 

https://resort.cumulus.fi/hotellit-ja-kylpylat/pohjanhovi-rovaniemi 

 Hinnat 

72 EUR / 1HH / vrk

92 EUR / 2HH / vrk 

Hintoihin sisältyy aamiainen ja asiakassauna. 

Varaukset 

Jokainen varaa huoneensa tunnuksella ” LMP 2017” suoraan hotellista sähköpostilla 

pohjanhovi.cumulus@restel.fi tai soittamalla numeroon 020048135 (0,17 EUR/puh+0,81 EUR/min)  ja 

valitsemalla valikosta numeron 1 - yksittäiset varaukset.  

Scandic Rovaniemi 

https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/rovaniemi/scandic-rovaniemi   

Hinnat  

99 € / 1HH / vrk 

119 € / 2HH / vrk 

Hotellissa on tuolloin vielä menossa huoneuudistus, mutta on jo aikalailla loppusuoralla. 

Varausyhteystiedot 

puh. 016 – 460 6000  email: rovaniemi@scandichotels.com   

Huoneet varattavissa mainitsemalla LMP 2017. 

Original Sokos Hotel Vaakuna Rovaniemi 

https://www.sokoshotels.fi/fi/rovaniemi/sokos-hotel-vaakuna   

Majoitushinnat  

90 € / 1HH (standard) / vrk   

100 € / 2HH (standard) / vrk   

25 € / lisämaksu superior huoneesta (saatavilla muutama paremmin varusteltu superior huone)     

115 € / superior sgl / vrk ja 125 € / superior twin / vrk   

Hinnat sisältävät aamiaisen, iltasaunan sekä nettiyhteyden.    

Varaukset 

Asiakas varaa itse huoneensa hotellista sähköpostitse vaakuna.rovaniemi@sokoshotels.fi tai puh. 020 1234 

695. Koodisanana toimii ”LMP 2017”.
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