
            
 
 
 
 
Hotelli Alban majoituskiintiö Sanan Suvipäiville 16.-18.6.2023 
 
Huonetyypit ja hinnat 

 h1 economy huone 89,00 € /vrk  
 h1 superior huone 112,00 € /vrk  
 h2 standard huone 112,00 € /vrk  

 
 Saunallinen JrSviitti h1 154,00 € / vrk 
 Saunallinen JrSviitti h2 174,00 € / vrk   
 Saunallinen JrSviitti 3-4 henkilöä 199,00e / vrk (2 erillisvuodetta + 2 lisävuodetta)  

Jokainen varaa ja maksaa huoneensa itse. Huone maksetaan hotellissa. 
 
Huonevaraukset tehdään suoraan hotelli Albaan  

 puhelimitse 014 - 636 311, 
 sähköpostitse info@hotellialba.fi tai 
 nettivarauksena www.hotellialba.fi – varauskoodilla Suvipäivät 

 
Varauksen teon yhteydessä tulee mainita varaustunnus Suvipäivät.  
 
Tarjotut huonehinnat ovat varattavissa 16.5.2023 saakka.  
Tämän jälkeen voimassa ovat ajankohdan päivän hinnat. 
 
Hinnat sisältävät runsaan aamiaisen noutopöydästä sekä mahdollisuuden saunomiseen 
asiakassauna-aikoina. Lisäksi asiakkaidemme käytössä on ilmainen paikoitus ja WiFi-yhteys. 
 
 
 
Ahlmaninkatu 4 
40100 Jyväskylä  
+358 14 636 311 

info@hotellialba.fi  
www.hotellialba.fi  
www.finlandiahotels.fi  

 



 
 
Hotelli Verson majoituskiintiö 16.-18.6.2023 
 

 Standard yhden hengen huone 106 €/huone/yö 
 Standard kahden hengen huone 121 €/huone/yö 

 
 Superior yhden hengen huone 126 €/huone/yö 
 Superior kahden hengen huone 141 €/huone/yö 

 
* Lisävuode alle 12-vuotiaalle lapselle 15 €/yö 
* Lisävuode aikuiselle (vuodesohva tai vuodenojatuoli) 35 €/yö 

 
Jokainen varaa ja maksaa huoneensa itse.  
Lisävuoteellisia huoneita on varattavissa rajallinen määrä. 
 
Huonevaraukset tehdään hotelli Verson vastaanottoon 

 puhelimitse 014–333 999 tai  
 sähköpostitse info@hotelliverso.fi.  

 
Varauksen teon yhteydessä tulee mainita  
varaustunnus Kansan Raamattuseuran Sanan Suvipäivät.  
 
Tarjoushintaiset huoneet ovat varattavissa 16.5.2023 saakka.  
Tämän jälkeen huonehinnat saattavat olla korkeammat, hotellin varaustilanteen mukaan.  
 
Huonehinnat sisältävät Hotelli Verson suositun suomalaisen aamiaisen noutopöydästä sekä 
asiakassaunat päivittäin klo 17–21. Hotelliasiakkaamme saavat myös Verso Baari & Keittiö a la 
carte ravintolastamme ja Verso Baarista ja kahvilasta -10 % ostoedun.  
 
Parkkihallissa pysäköinnin hinta on 16 €/vrk.  
 
 
YÖPUU YHTIÖ OY 
Yöpuu-Pöllöwaari-Verso-Kirkkopuisto 
Yliopistonkatu 23, 40100 JYVÄSKYLÄ 
www.hotelliyopuu.fi  
www.ravintolapollowaari.fi 
www.hotelliverso.fi 
www.versobaari.fi 
www.kirkkopuisto.fi 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SCANDIC LAAJAVUORI 
SCANDIC JYVÄSKYLÄ CITY 

16.06.2023-18.06.2023 
 
VAHVISTUS 
Sanan Suvipäivät AVOIN 
48430864 48430852 
Vahvistuksen pvm 16.03.2023 

 

Elina Lampinen 
Scandic Hotels 

+358 9 4272 2557 
sales.finland@scandichotels.com

 
Johanna Summanen 
 

Majoitustiedot 
 
Scandicin huonehintaan sisältyy aina 

- Runsas luomutuotteita sisältävä aamiainen 
- Maksuton Wi-Fi 

 
 
Aika   16. – 18.6.2023 
 
Scandic Jyväskylä City 
 
Huonetyyppi  Standard 
Hinta    110 €  yhden hengen huone / vuorokausi 
   130 € kahden hengen huone / vuorokausi 
 
Scandic Laajavuori 
 
Huonetyyppi  Standard 
Hinta    125 €  yhden hengen huone / vuorokausi 
   145 € kahden hengen huone / vuorokausi 
   165 € kolmen hengen huone / vuorokausi 
 

Varaaminen 

 
Jokainen majoittuja varaa huoneensa itse osoitteesta: http://www.scandichotels.fi/?bookingcode=BSAN160623  
 
Varaukset voi tehdä varaustunnuksella BSAN160623 myös puhelimitse tai sähköpostitse hotellin 
yhteystietoja käyttäen. 
 

http://www.scandichotels.fi/?bookingcode=BSAN160623


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hotellien yhteystiedot 
  
Scandic Laajavuori 
Laajavuorentie 30 
40740 JYVÄSKYLÄ 
Puhelinnumero: +358 300 308 442 
Sähköposti: laajavuori@scandichotels.com  
 
Scandic Jyväskylä City 
Väinönkatu 3 
40100 JYVÄSKYLÄ 
Puhelinnumero: +358 300 308 441  
Sähköposti: jyvaskylacity@scandichotels.com  
 
Huoneet ovat varattavissa 02.06.2023 mennessä tai hotellin varaustilanteen mukaan. 
 
 

Maksutapa 
 

Jokainen varaa ja maksaa oman majoituksensa. 

 

    

Yleiset ehdot 
    
Avoin huonekiintiö 
 
Hotelli tekee kiintiövarauksen tarjotulla hinnalla ja huoneet ovat varattavissa varaustilanteen mukaan. Hotellilla on 
tarvittaessa oikeus yksipuolisesti sulkea kiintiön saatavuus.  
 
Lisätietoja Scandic kiintiöistä.  
 
Tätä vahvistusta ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle ilman hotellin kirjallista hyväksyntää. Hotelli pidättää 
oikeuden hintojen tarkistukseen vuosittain. Kaikki kokonaishinnat on arvioitu saatujen tietojen ja päivämäärien 
mukaisesti, ja niihin sisältyy arvonlisävero.  
 
Hinnat eivät sisällä komissiota, jollei vahvistuksessa toisin mainita. 
 
 

http://www.scandichotels.fi/huonekiintiot

