
Sokos Hotels & Radisson Blu Hotel 6.-8.11.2020 

 

Majoitustiedot 

Huonehintoihin sisältyy 

- Runsas hotelliaamiainen 

- Maksuton Wi-Fi 

 

Original Sokos Hotel Ilves 

Standard 

110 eur yhden hengen huone / vuorokausi 

120 eur kahden hengen huone / vuorokausi 

130 eur kahden hengen huone lisävuoteella / vuorokausi 

Superior 

130 eur yhden hengen huone / vuorokausi 

140 eur kahden hengen huone / vuorokausi 

 

Solo Sokos Hotel Torni Tampere 

Solo 

125 eur yhden hengen huone / vuorokausi 

135 eur kahden hengen huone / vuorokausi 

Solo Up 

150 eur yhden hengen huone / vuorokausi 

160 eur kahden hengen huone / vuorokausi 

180 eur kahden hengen huone lisävuoteella / vuorokausi 

 

Original Sokos Hotel Villa 

Standard 

100 eur yhden hengen huone / vuorokausi 

110 eur kahden hengen huone / vuorokausi 

130 eur kahden hengen huone lisävuoteella / vuorokausi 



Radisson Blu Grand Hotel Tammer 

Family 

130 eur yhden hengen huone / vuorokausi 

140 eur kahden hengen huone / vuorokausi 

160 eur kahden hengen huone lisävuoteella / vuorokausi 

 

Kokoustilat 

Original Sokos Hotel Ilveksessä on saatavilla eri kokoisia 10-50 henkilön kokoustiloja hintaan 200 euroa / 1-
5 tuntia / päivä tai 300 euroa / päivä. 
 
Solo Sokos Hotel Torni Tampereessa saatavilla eri kokoisia 10-50 henkilön kokoustiloja hintaan 300 euroa / 
1-5 tuntia / päivä tai 400 euroa / päivä. 
 
Original Sokos Hotel Villassa ei ole lainkaan kokoustiloja. 
 
Radisson Blu Grand Hotel Tammerissa saatavilla kaksi eri kokoista 10-20 henkilön kokoustilaa hintaan 300 
euroa / 1-5 tuntia / päivä tai 400 euroa / päivä. 
 

Varaaminen 

Jokainen joukkue varaa huoneensa itse käyttäen varaustunnusta SMVAL1TMP Tampereen S-Ryhmän 

Hotellien myyntipalvelusta sähköpostilla sales.tampere@sokoshotels.fi osoitteesta tai numerosta 020-1234 

630 ma-pe klo 8:30-16:30. Radisson Blu varaukset Keskusmyyntipalvelusta sähköpostilla 

reservations.finland@radissonblu.com osoitteesta. 

 

Maksutapa 

Jokainen joukkue vastaa itse omista majoituskuluistaan. 

Maksutapana hyväksytään käteinen, pankkikortti tai luottokortti. 

 

Yleiset ehdot 

 

Huonekiintiö 

Varaukset kiintiöstä tulee tehdä 9.10.2020 mennessä, jonka jälkeen kiintiöstä varaamattomat huoneet 

hotellit vapauttavat hotellin muuhun myyntiin. 

Tarkemmat ehdot ja lisätiedot hotellin myyntipalvelusta.  Muutokset ovat mahdollisia. 
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