
Jyväskylän hotellien majoituskiintiöt

NUORI2023-tapahtuman osallistujat varaavat ja maksavat majoituksensa itse. Alla

olevista Jyväskylän hotelleista on varattu huonekiintiöitä, jotka ovat voimassa

määräajan tai kunnes kiintiö täyttyy. Ole hyvä ja tarkista kiintiön viimeinen

voimassaoloaika ja kiintiötunnus alla olevien hotellitietojen kohdalta.

Kaikki majoitusvarauksiin liittyvät kysymykset pyydämme osoittamaan suoraan

hotellien myyntipalveluihin, kiitos.

Majoituskiintöitä varanneet hotellit

● Finlandia Hotelli Alba

● GreenStar Hotel Jyväskylä

● Hotelli Verso

● Original Sokos Hotel Alexandra

● Scandic Jyväskylä City

● Scandic Jyväskylä Station

● Scandic Laajavuori

● Solo Sokos Hotel Paviljonki

Finlandia Hotelli Alba

Osoite: Ahlmaninkatu 4, 40100 Jyväskylä

Hotellin verkkosivut

Hinnat (per vrk)

https://www.hotellialba.fi/


H1 standard 132 €

H2 standard 145 €

H1 economy 109 €

Jrsuite H2 199 €

H1 superior 142 €

H3 economy 160 €

Hinnat sisältävät runsaan aamiaisen noutopöydästä sekä mahdollisuuden saunomiseen

asiakassauna-aikoina. Lisäksi asiakkaiden käytössä on ilmainen paikoitus ja wifi. Hinnat

sis alv.

Varausohjeet

Asiakkaat ja ryhmät varaavat itse suoraan myyntipalvelusta info@hotellialba.fi tai

014636311 tunnuksella “NUORI2023”.

Kiintiö vapautuu yleiseen myyntiin 1  kk ennen tapahtumaa, jos ei täyty aiemmin.

Muuta

Yksittäisissä varauksissa on peruutusoikeus 7 vrk ennen saapumista, tämän jälkeen

tehdyistä peruutuksista hotellilla on oikeus veloittaa koko varauksen arvo

Varaukset taataan yrityksen toimesta tai matkustajan luottokortilla, huone maksetaan

hotellissa tai laskutus yritykseen sovitusti.

Ryhmävarausten vahvistus:

● 30 vrk ennen saapumista

● 14 vrk ennen saapumista ryhmälistan toimitus

● 7 vrk ennen saapumista varauksen peruutusoikeus päättyy.

Varaukset taataan yritystakauksena tai luottokortilla, laskutus sovitusti.

GreenStar Hotel Jyväskylä

Osoite: Heikinkatu 3, 40100 Jyväskylä

Hotellin verkkosivut

mailto:info@hotellialba.fi
https://www.greenstar.fi/hotellit/jyvaskyla/


Hinnat sisältäen aamiaiset (per vrk)

Yhden hengen huone 120 €

Kahden hengen huone 130 €

Kolmen hengen huone 140 €

Varausohjeet

Jokainen varaa ja maksaa itse majoituksensa suoraan hotellista puhelimella 010 423

9391 tai sähköpostilla jyvaskyla@greenstar.fi mainitsemalla varaustunnuksen ”NUORI23”.

Maksutapoina käyvät käteinen tai luottokortti. Maksu paikan päällä.

Varaukset 17.3.2023 mennessä, jolloin myymättömät huoneet vapautuvat vapaaseen

myyntiin.

Muuta

Force Majeure: Lakot, tulipalot tai muut GreenStar Hotels Oy:stä riippumattomat,

tavallisuudesta poikkeavat olosuhteet oikeuttavat GreenStar Hotels Oy:n peruuttamaan

sopimusehdot ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta.

Hotelli Verso

Osoite: Kauppakatu 35, 40100 Jyväskylä

Hotellin verkkosivut

Hinnat (per vrk):

Yhden hengen standard huone 139 €

Kahden hengen standard huone 152 €

Yhden hengen superior huone 159 €

Kahden hengen superior huone 172 €

Kaikki vahvistetut huonehinnat sisältävät Hotelli Verson suomalaisen aamiaisen sekä

asiakassaunat päivittäin klo 17 - 21.

Varausohjeet

Yksittäiset huonevaraukset tulee tehdä suoraan Hotelli Verson vastaanottoon

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

mailto:jyvaskyla@greenstar.fi
https://cloud.hotellinx.com/hlxNetReservationsVerso/Rooms/GetRooms


Huonevarauksen yhteydessä tulee mainita kiintiötunnus “NUORI2023”.

Huonevaraukset onnistuvat myös hotellin kotisivuilla kirjoittamalla

kampanjakoodikenttään NUORI2023 (isoilla kirjaimilla kirjoitettuna).

Ryhmävaraukset (yli 10 huonetta) tehdään suoraan hotellin myyntipalveluun

puhelimitse 014 – 333 911 tai sähköpostitse myynti@yopuuyhtio.fi.

Huonevarauksia voi tehdä kiintiöstä 28.2.2023 saakka, mikäli huoneita on kiintiössä vielä

jäljellä. Tämän jälkeen varaamatta jääneet huoneet vapautuvat kiintiöstä

automaattisesti ja huonehinnat saattavat muuttua.

Original Sokos Hotel Alexandra

Osoite: Hannikaisenkatu 35, 40100 Jyväskylä

Hotellin verkkosivut

Hinnat (per vrk)

1-hengen huone (economy) 149 €

2-hengen huone (economy) 159 €

1-hengen huone (standard) 159 €

2-hengen huone (standard) 169 €

1-hengen huone (superior) 174 €

2-hengen huone (superior) 184 €

1-hengen huone (superior saunalla) 194 €

2-hengen huone (superior saunalla) 204 €

1- tai 2-hengen junior suite 259 €

1- tai 2-hengen suite 359 €

Lisävuode 20 €

Huonehinta sisältää runsaan bu�et-aamiaisen, hotelliasukkaiden saunavuoron sekä

ALV:n.

Korttiedut: Hintoihin sisältyy S-Card –edut. Hinnoista ei saa bonusta S-Etukortilla.

https://cloud.hotellinx.com/hlxNetReservationsVerso/Rooms/GetRooms
https://www.sokoshotels.fi/fi/jyvaskyla/sokos-hotel-alexandra


Pysäköinti Original Sokos Hotel Alexandra;

Hotellin takapihalla tai parkkihalleissa P-Asema, Väinökatu 8 tai P-Sokos, Vapaudenkatu

55. Veloitus 16€/vrk.

Varausohjeet

Jokainen varaa ja maksaa huoneensa itse tai antaa laskutustiedot. Varaukset

Jyväskylän Sokos Hotellien myyntipalvelusta puh. 020 1234 640 tai e-mail

sales.jyvaskyla@sokoshotels.fi. Kiintiöhuonevarauksia ei voi tehdä internetin kautta.

Mainitsethan varatessasi kiintiötunnuksen “NUORI2023”.

Viimeinen varauspäivä on 22.02.2023, jonka jälkeen kiintiöstä myymättä jääneet

huoneet vapautetaan.

Muuta

Huone on käytössänne saapumispäivänä klo 15 alkaen, huoneen luovutus lähtöpäivänä

klo 12. Huonevarauksenne on voimassa saapumispäivään klo 18 asti. Jos saavutte

hotelliin klo 18 jälkeen, on varaus vahvistettava luottokortti- tai yrityksen tiedoilla.

Aamiainen on tarjolla Alexandrassa  ma-pe klo 06.15 – 10.00.

Scandic Jyväskylä City

Osoite: Väinönkatu 3, 40100 Jyväskylä

Hotellin verkkosivut

Hinnat (per vrk):

Yhden hengen huone 150 €

Kahden hengen huone 170 €

Sandicin huonehintaan sisältyy runsas luomutuotteita sisältävä aamiainen ja maksuton

Wi-Fi.

mailto:sales.jyvaskyla@sokoshotels.fi
https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/jyvaskyla/scandic-jyvaskyla-city


Varausohjeet

Jokainen majoittuja varaa huoneensa itse hotellin verkkosivuilta.

Varaukset voi tehdä varaustunnuksella BNUO170423 myös puhelimitse tai sähköpostitse

suoraan hotelliin: 0300 308 441 tai jyvaskylacity@scandichotels.com.

Ryhmävaraukset (vähintään 10 huonetta) myyntipalvelun kautta:

sales.finland@scandichotels.com

Huoneet ovat varattavissa 3.4.2023 saakka tai hotellien varaustilanteen mukaan.

Scandic Jyväskylä Station

Osoite: Vapaudenkatu 73, 40100 Jyväskylä

Hotellin verkkosivut

Hinnat (per vrk):

Yhden hengen huone 162 €

Kahden hengen huone 182 €

Sandicin huonehintaan sisältyy runsas luomutuotteita sisältävä aamiainen ja maksuton

Wi-Fi.

Varausohjeet

Jokainen majoittuja varaa huoneensa itse hotellin verkkosivuilta.

Varaukset voi tehdä varaustunnuksella BNUO170423 myös puhelimitse tai sähköpostitse

suoraan hotelliin: 0300 308 440 tai jyvaskylastation@scandichotels.com.

Ryhmävaraukset (vähintään 10 huonetta) myyntipalvelun kautta:

sales.finland@scandichotels.com

Huoneet ovat varattavissa 3.4.2023 saakka tai hotellien varaustilanteen mukaan.

http://www.scandichotels.fi/?bookingcode=BNUO170423
mailto:jyvaskylacity@scandichotels.com
https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/jyvaskyla/scandic-jyvaskyla-station
http://www.scandichotels.fi/?bookingcode=BNUO170423
mailto:jyvaskylastation@scandichotels.com


Scandic Laajavuori

Osoite: Laajavuorentie 30, 40520 Jyväskylä

Hotellin verkkosivut

Hinnat (per vrk):

Yhden hengen huone 157 €

Kahden hengen huone 177 €

Kolmen hengen huone (kaksi vuodetta + lisävuode) 197 €

Sandicin huonehintaan sisältyy runsas luomutuotteita sisältävä aamiainen, maksuton

Wi-Fi sekä kylpylän ja kuntohuoneen käyttö majoituksen ajan.

Varausohjeet

Jokainen majoittuja varaa huoneensa itse hotellin verkkosivuilta.

Varaukset voi tehdä varaustunnuksella BNUO170423 myös puhelimitse tai sähköpostitse

suoraan hotelliin: 0300 308 442 tai laajavuori@scandichotels.com.

Ryhmävaraukset (vähintään 10 huonetta) myyntipalvelun kautta:

sales.finland@scandichotels.com

Huoneet ovat varattavissa 3.4.2023 saakka tai hotellien varaustilanteen mukaan.

Solo Sokos Hotel Paviljonki

Osoite: Lutakonaukio 10, 40100 Jyväskylä

Hotellin verkkosivut

Hinnat (per vrk)

1-hengen huone (solo) 169 €

2-hengen huone (solo) 179 €

1-hengen huone (solo up) 184 €

2-hengen huone (solo up) 194 €

1-hengen huone (supreme solo) 199 €

2-hengen huone (supreme solo) 209 €

1- tai 2-hengen Ultimate Solo 369 €

https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/jyvaskyla/scandic-laajavuori
http://www.scandichotels.fi/?bookingcode=BNUO170423
mailto:laajavuori@scandichotels.com
https://www.sokoshotels.fi/fi/jyvaskyla/solo-sokos-hotel-paviljonki


1- tai 2-hengen Ultimate Solo Terrace 519 €

Lisävuode 20 €

Huonehinta sisältää runsaan bu�et-aamiaisen, hotelliasukkaiden saunavuoron, hotellin

kuntasalin käytön sekä ALV:n.

Korttiedut: Hintoihin sisältyy S-Card –edut. Hinnoista ei saa bonusta S-Etukortilla.

Pysäköinti Solo Sokos Hotel Paviljonki;

P-Paviljonki 2 –parkkihallissa, jonne sisäänajo-osoite Uno Savolan katu 6. Veloitus

16€/vrk.

Varausohjeet

Jokainen varaa ja maksaa huoneensa itse tai antaa laskutustiedot. Varaukset

Jyväskylän Sokos Hotellien myyntipalvelusta puh. 020 1234 640 tai e-mail

sales.jyvaskyla@sokoshotels.fi. Kiintiöhuonevarauksia ei voi tehdä internetin kautta.

Mainitsethan varatessasi kiintiötunnuksen “NUORI2023”.

Viimeinen varauspäivä on 22.02.2023, jonka jälkeen kiintiöstä myymättä jääneet

huoneet vapautetaan.

Muuta

Huone on käytössänne saapumispäivänä klo 15 alkaen, huoneen luovutus lähtöpäivänä

klo 12. Huonevarauksenne on voimassa saapumispäivään klo 18 asti. Jos saavutte

hotelliin klo 18 jälkeen, on varaus vahvistettava luottokortti- tai yrityksen tiedoilla.

Aamiainen on tarjolla Paviljongissa ma-pe klo 06.15 – 10.00.

mailto:sales.jyvaskyla@sokoshotels.fi

