Majoitus, valtakunnalliset TYP -päivät 8.-9.10.2019
Päivien osallistujille on neuvoteltu sopimushinnat paikallisten hotellien kanssa.
Majoituksen saamiseksi olethan ajoissa asialla. Sopimushintaan oikeuttava varaustunnus
on TYP 2019. Huomaathan, että varauskoodia ei voi käyttää nettivarauksessa, vaan
varaus tulee tehdä puhelimitse tai sähköpostitse. Huoneista ja hotellien palveluista saat
lisätietoa suoraan hotelleilta.
1. Hotelli Ravintola Alma
Ruukintie 4
60100 Seinäjoki
p. 06 4215 200
www.hotelalma.fi
Uniikki, vanhaan Rautatieläisten taloon restauroitu Hotelli-Ravintola Alma sijaitsee
Seinäjoen keskustassa hyvien yhteyksien päässä. Junalla tai linja-autolla pääset Alman
"takapihalle" ja omalle autolle löytyy runsaasti ilmaista parkkitilaa Alman pihasta.
Erinomainen lähiruokaa suosiva ravintola ja kodikas hotelli takaavat kokemuksen arvoisen
vierailun Seinäjoella Almassa!
Majoituskiintiö ja hinnat: Päärakennus: 10 x 1hh 98€/huone/vrk 7 x 2hh 128€/huone/vrk
Tornihotelli: 4 x saunallinen huone 158€/huone/vrk
Hinnat sisältävät paikoituksen, saunan käytön sekä aamiaiset pääsalissa

2. Scandic Seinäjoki
Kauppakatu 10 60100 Seinäjoki
p. 06 24130019 https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/seinajoki/scandic-seinajoki
Viihtyisä täyden palvelun hotelli sijaitsee Seinäjoen keskustassa, aivan rautatieaseman
lähellä. Pysäköinti on maksutonta. Monipuolisissa ja moderneissa kokoustiloissamme
järjestät kätevästi erilaiset kokoukset, tilaisuudet ja juhlat. Kaikissa hotellin tiloissa on
maksuton langaton internetyhteys. Hotelliin on helppo tulla ja lähteä, sillä se sijaitsee
Seinäjoen keskustassa, hyvien kulkuyhteyksien äärellä. Rautatieasemalle ja linjaautoasemalle on vain lyhyt kävelymatka. Lähistöltä löydät kaikki kaupungin palvelut ja
nähtävyydet.
Majoituskiintiö ja hinnat
1hh 109€ / huone /vrk
2hh 129€ / huone /vrk

3. Original Sokos Hotel Lakeus
Torikatu 2
60100 Seinäjoki
p. 010 764 8000
https://www.sokoshotels.fi/fi/seinajoki/sokos-hotel-lakeus

Original Sokos Hotel Lakeus on viihtyisä hotelli Seinäjoen keskustassa vain 300 metriä
rautatieasemalta. Hotellissa on ruokaravintola, pub sekä 3 saunaa kabinetteineen, joista
yhdessä on näköalasauna 8. kerroksessa. Erikokoiset kokoustilat mahdollistavat sujuvan
kokouksen jopa 150 hengelle. Sokos Hotel Lakeudessa onnistuvat myös erilaiset
juhlatilaisuudet jopa 300 henkilölle.
Majoituskiintiö ja hinnat:
1hh 120€/huone/vrk
2 hh 140€/huone/vrk
Lisämaksut: Superior +20€/vrk/huone ja Superior X +25€/vrk/huone

4. Original Sokos Hotel Vaakuna
Kauppatori 3 60100 Seinäjoki
p. 010 7647 000 https://www.sokoshotels.fi/fi/seinajoki/sokos-hotel-vaakuna-seinajoki
Seinäjoen Original Sokos Hotel Vaakuna on erinomainen hotellivalinta, kun haluat olla
kaupungin tapahtumien keskipisteessä. Hotelli sijaitsee kauppatorin yhteydessä ja
tärkeimmät kulttuuri- sekä tapahtumapaikat sijaitsevat kivenheiton päässä. Varttitunnin
kävelymatka ja olet Seinäjoki Areenassa, Framilla, Rytmikorjaamolla tai Wallsport
Areenassa kokous-, messu-, musiikki- tai urheilutapahtumassa. Olipa matkan tarkoitus
mikä tahansa juuri uudistetut, tyylikkäät huoneemme luovat upeat puitteet majoittumiselle.
Majoituskiintiö ja hinnat:
1hh 125€/huone/vrk
2hh 145€/huone/vrk
Lisämaksut: Superior +20€/vrk/huone ja Superior X +30 €/vrk/huone
Sokos Hotellien hinnat sisältävät S-card edut.

5. Hotel Sorsanpesä
Törnäväntie 27
60200 Seinäjoki
p. 020 741 8181
http://www.sorsanpesa.fi/pages/fi/etusivu.php
Hotel Sorsanpesä on yksityinen hotelli n. 4km päässä Seinäjoen keskustasta. Hotellista
löytyy loistavat puitteet niin kokouksiin kuin juhliinkin. Kokoustiloja löytyy aina 10 hengen
tiloista jopa 300 hengen tiloihin. Sijainti joen ja luonnon äärellä takaa omanlaisensa
rauhan.
Majoituskiintiö ja hinnat:
1hh 90€/huone/vrk
2hh 95€/huone/vrl

Lisäksi löytyy Omenahotelli, mihin ei ole kiintiöitä. Varaukset on tehtävä suoraan hotellin
nettisivujen kautta tai puhelimitse asiakaspalveluun.

