
CLARION LOVES A 
GREAT DEAL 

 

 

Clarion Hotel Helsinki Airport on inspiroiva kohtaamispaikka, jossa kansainvälinen         

syke ja luova ilmapiiri kohtaavat. Aviapoliksen kasvavan yrityskeskittymän        

sydämessä, vain kahden minuutin junamatkan päässä Helsinki-Vantaan       

lentoasemalta sijaitseva hotelli tarjoaa vierailleen 258 tilavaa hotellihuonetta, 12         

luonnonvaloista kokous- ja tapahtumatilaa sekä urbaanin tyylikkään Kitchen & Table          

-ravintolan.  

VAHVISTUS SAUL Suomen Aikuisurheiluliitto ry  

MILLOIN 24.11.2018 

KONTAKTI Oki Vuonoranta 

oki.vuonoranta@saul.fi  

0504411330 

HLÖMÄÄRÄ 30  

VAHVISTUS 2.10.2018 

KOKOUS klo 13-19 

 

 

 

MISSÄ  

 

Teidän tilaisuudellenne varaamme kokoustilan 30 vieraalle, kalustuksena 

luokkamuoto. Tilassa on datatykki, valkokangas ja nopea langaton nettiyhteys.  

 

MITÄ MAKSAA 

 

Kokoustilan vuokra klo 13-19: 640€  

 

Kahvitus 13 €/ hlö  

-sis. kahvia, teetä, makuvettä, hedelmiä, suolaista kahvileipää sekä pienen makean  

vaihtoehdon 
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VAHVISTUS 2.10.2018 

MAJOITUS 

 

Olemme varanneet teille huoneita seuraavasti:  

 

TULOPÄIVÄ: la 24.11.2018 (sisäänkirjautuminen klo 15 alkaen) 

LÄHTÖPÄIVÄ: su 25.11.2018 (huoneenluovutus klo 12 mennessä) 

 

HUONEET:  

10 x Standard-huone yhden tai kahden hengen käyttöön  

 

HUONEHINNAT: 

1-hengen huone 105 € / huone / vrk  

2-hengen huone 115 € / huone/ vrk  

 

Majoitushintaan sisältyy alv ja Clarion -aamiainen sekä kuntosalin ja 

asiakassaunojen käyttö aukioloaikojen mukaan. 

 

KIINTIÖVARAUS 

 

VARAUKSEN TEKEMINEN KIINTIÖSTÄ 

Varaukset kiintiöstä tehdään hotellin Inhouse Sales toimiston kautta sähköpostitse 

reservations.cl.helsinkiairport@choice.fi tai puhelimitse +358 10 850 3810. Inhouse 

Sales toimisto on avoinna arkipäivisin klo 08:00 – 18:00. 

 

Varausta tehdessä tulee mainita kiintiönimi SAUL. Kaikkiin huonevarauksiin tulee 

ilmoittaa majoittujan nimi / majoittujien nimet, tulo- ja lähtöpäivä, 

luottokorttinumero ja kortin voimassaoloaika, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero.  

 

Varaukset kiintiöstä tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen saapumista.  

Kukin majoittuja varaa ja maksaa oman huonevarauksensa. Huoneen maksu 

suoritetaan paikan päällä hotellissa.  

 

Yksittäinen kiintiöstä tehty huonevaraus voidaan peruuttaa kuluitta klo 16:00 

mennessä tulopäivänä. Myöhäiset peruutukset ja no-show varaukset koko 

varausajan osalta veloitetaan varauksessa olevalta luottokortilta.  

 

HUONEKIINTIÖN VAPAUTUS  

Kiintiöstä varaamattomat huoneet vapautetaan yleiseen myyntiin 7 vrk ennen 

saapumista. 
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VAHVISTUS 2.10.2018 

PYSÄKÖINTI 

 

Suosittelemme saapumista julkisilla liikennevälineillä. Hotellimme sijaitsee aivan 

kehäradan Aviapolis aseman / Aviabulevardi sisäänkäynnin vieressä. Lentoasemalle 

on 2 minuutin junamatka. Lisätiedot julkisesta liikenteestä: https://www.hsl.fi/ 

 

Autolla saapuvat vieraamme käyttävät lentoaseman hallinnoimia 

ulkopysäköintialueita, jotka sijaitsevat hotellin sisäpihalla sekä Suomen 

Ilmailumuseon vieressä. 

 

Päiväkokouksen (max 10h) pysäköinti on mahdollista laittaa kokouksen 

yhteislaskulle. Tällöin kokoushenkilökunta antaa ulosajolipun, joka kirjataan 

kokouslaksulle (8eur/ pysäköinti). Mikäli kokousvieraat maksavat itse pysäköinnin, 

tulee maksu suorittaa sisäpihan maksuautomaatilla taikka poistumispuomilla 

maksukortilla. 

 

Pysäköintimaksut: 

0-2 tuntia: ilmainen 

yli 2 tuntia: 2 EUR / 1 tunti 

10 tuntia: 8 EUR 

1 vuorokausi: 20 EUR 

 

MAKSUEHDOT 

 

Lasku maksetaan suoraan hotellissa käteisellä tai debit- tai luottokortilla ennen 

ryhmän lähtöä. Laskutus on mahdollista vain, mikäli asiakas hyväksytään hotellin 

laskutusasiakkaaksi.  

LASKUTUS 

Kaikkiin laskuihin lisätään voimassaoleva laskutuslisä 5€, mikäli ei ole toisin sovittu. 

Maksuehto on 14 vuorokautta netto ja viivästyskorko korkolain mukaan. Pidätämme 

oikeuden maksuehdon ja eräpäivän muutokseen jos asiakkaan luottotiedossa 

tapahtuu olennainen muutos. 

 

Ilmoitattehan sähköpostitse seuraavat tiedot laskua varten: yrityksen nimi, 

Y-tunnus, laskutusosoite ja laskulle tarvittava viitetieto.  
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SAUL:n syyskokoukseen tulevat maksavat itse pysäköinnin.
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