
MAJOITUSTARJOUKSET LUKUVUODELLE 2021 – 2022 

 

KYLPYLÄ HOTELLI RAUHALAHTI 

• yhden hengen hotellihuone 75 e 

• kahden hengen hotellihuone 96 e (48 e/hlö) 

• kolmen hengen huoneisto (32 neliötä) huoneistohotellista 135 e (45 e/hlö) 

• neljän hengen huoneisto (32 neliötä) huoneistohotellista 160 e (40 e/hlö) 
 

Varauskoodi: Savonia AMK 

Voimassa 1.10.2021 - 31.5.2022 asti (jouluna ja koko talon isoissa tapahtumissa normaalit hinnat) 

Paikka: Kylpylähotelli Rauhalahti, päähotelli ja huoneistohotelli 

Hinnat sis. majoituksen 1 vrk aamiaisen (klo 7-10), kylpylän ja kuntosalin vapaan käytön (klo 9-20). 

Hotellilla ja huoneistohotellilla on omat veloituksettomat parkkipaikat. Huoneistohotelli sijaitsee 100 

m päähotellista. 

Varauskoodi tulee mainita varauksen yhteydessä, jotta majoituksen voi varata em. hinnalla. 

Varauksen voi peruuttaa kuluitta tulopäivää edeltävänä päivänä klo 19.00 mennessä. Majoittumisen 

yhteydessä esitettävä voimassaoleva opiskelijakortti. 

https://www.rauhalahti.fi/majoitus 

 

****************************** 

 

HOTELLI ISOVALKEINEN KUOPIO 

• Yksi vuorokausi Kahden hengen huone 90 €/huone/vrk Yhden hengen huone 71 €/huone/vrk 

• Kaksi vuorokautta Kahden hengen huone 140 €/huone/2vrk 

• Yhden hengen huone 120 €/huone/2vrk 

Lisävuorokaudet Kahden hengen huone 50 €/huone/vrk (yli 2 vuorokautta) Yhden hengen huone 40 

€/huone/vrk 

Huonehintaan sis. aamiaiset, asukassaunat rantasaunoilla sekä alv. Yli vuorokauden majoitukseen ei 

sisälly välisiivousta.  

Varaukset ja veloitukset: Jokainen varaa ja maksaa majoituksensa itse. Hinnat ovat voimassa vain 

varattaessa suoraan hotellista. Tarjous voimassa 31.5.2022 asti. 

Varaustunnus: Savonia-amk monimuoto-opiskelija ja ryhmätunnus 

Varaukset puh. 017 539 6100 tai sales@isovalkeinen.com 

Lisätietoja majoituksesta: https://www.isovalkeinen.com/fi/hotelli/majoitus-huoneet/  

 

 

 

 

https://www.rauhalahti.fi/majoitus
mailto:sales@isovalkeinen.com
https://www.isovalkeinen.com/fi/hotelli/majoitus-huoneet/


 

HOTELLI SAVONIA  

• 1HH hintaan72€ 

• 2HH hintaan 79€ 

• 3HH hintaan 99€ (lisävuodesohva) 

Hinnat/yö/huone. Aamiainen sekä pysäköinti sis. hintaan. 

Sammakkolammentie 2, 70200 Kuopio +358 17 255 5100, +358 44 7373 733, info@hotelsavonia.fi 

https://hotelsavonia.fi/  

 

****************************** 

 

HOTELLILAIVA WUOKSI 

• 1 hh huone 69 euroa sis. aamupala 

• 2 hh huone 79 euroa sis. aamupala  

Pieni hotellimme olisi oivallinen tarpeisiinne. Sisäänkirjautuminen tapahtuu ovikoodeilla joten voitte 

sisäänkirjautua oman aikataulun mukaan. Aivan laivan vierestä löytyy maksuttomia 

pysäköintipaikkoja sekä muutaman kymmenen metrin päästä K-kauppa. Laivalla ei ole 

ravintolapalveluita joten majoittuja voi tuoda tullessaan omat ruoat ja juomat tai halutessaan ruoat 

voi tilata esim. Woltista. Lähimmät ruokaravintolat löytyvät aivan kulman takaa. Yläkerrassa oleva 

sali on majoittujien käytössä ja sieltä löytyy kahvin ja teen keittovälineet. Tila sopii hyvin myös 

etätyöskentelyyn. Hotelli sijaitsee Kuopion satamassa, josta on erittäin hyvät kulkuyhteydet koko 

kaupunkiin. Sisäänkirjautuminen 14.00 ja uloskirjautuminen 11.00 mennessä. Huoneet maksetaan 

hotellilla joko käteisellä tai pankkikortilla aamiaisen yhteydessä. Aamiainen tarjoillaan arkisin 7.00-

10.00.  

Hinnat ovat voimassa 31.3.2022 asti sunnuntai-keskiviikko päivisin 10-15 henkilön ryhmissä.  

https://www.wuoksi.fi/  

 

****************************** 

HOTELLI JAHTIHOVI 

• 1 hengen standard  89,-/vrk 

• 1 hengen superior huone 99,-/vrk 

• 2 hengen economy  99,-/vrk 

• 2 hengen standard ( hieman economy huonetta isompi) 105,-/vrk  

• 3 hengen standard huone 125,-/vrk 

• Huoneisto 3:lle 145,-/vrk tai 4:lle 165,-/vrk 

Nämä kaikki hinnat sisältävät aamiaiset noutopöydästä ja iltasaunan. Jokaista huoneluokkaa on 

rajoitettu määrä ja huonetilanne elää koko ajan, joten varmaa saatavuutta tiettyä huoneluokkaa 

kohtaan emme valitettavasti voi taata. 

+358 (0)17 2644 400, info@jahtihovi.fi, www.jahtihovi.fi  

mailto:info@hotelsavonia.fi
https://hotelsavonia.fi/
https://www.wuoksi.fi/
http://www.jahtihovi.fi/


KUNNONPAIKKA 

• 102 € / standard yhden hengen huone / vrk 

• 123 € / standard kahden hengen huone / vrk  

• 90 € / hostelli 1-2 hlön huone / vrk 

• 115 € / hostelli 3 hlön huone / vrk 

• 140 € / hostelli 4 hlön huone / vrk 

Hinnat sisältävät aamiaisen ja kylpylän sekä kuntosalien vapaan käytön. Lisäksi meillä on 

asiakkaillemme tilava, maksuton parkkipaikka ja Kunnonpaikkaan on erittäin helppo tulla, kun 

sijaitsemme 5-tien varrella. Majoitushinnat ovat voimassa 31.5.2022 saakka. 

Lisätietoja huonetyypeistämme: 

https://kunnonpaikka.com/fi/hotelli/huoneet, https://kunnonpaikka.com/fi/majoitus/hostelli 

Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela, huonevaraukset 044 7476560, myynti@kunnonpaikka.com  

 

****************************** 

HOSTELLI MATKUSTAJAKOTI 

• 1hh - norm.hinta on 55e/huone /yö, Teille on 45e/huone/yö 
• 2hh – norm.hinta on 65e/huone/yö, Teille 65e/huone/yö 
 
Omassa huoneessa on jääkaappi, pesualas, mikro, kertakäyttöiset astiat, murokahvia, teetä, sokeria. 

Parkkipaikkoja on 4, joihin tarvitsee meidän luvan. 

www.hostellimatkustajakoti.fi +358 40 910 9083, info@hostellimatkustajakoti.fi 

 

****************************** 

HOSTELLI HERMANNI 

• 1hh - norm.hinta on 55e/huone/yö, Teille on 40e/huone/yö 
• 2hh – norm.hinta on 65e/huone/yö, Teille on 50e/huone/yö 
• 3hh – norm.hinta on 85e/huone/yö, Teille on 70e/huone/yö 
 
Hostelli Hermannissa on kaksi iso keittiötä, jossa on mahdollista tehdä ruokaa itse. On pesukone ja 

pesuainetta, ilmaiseksi. Omassa huoneessa on jääkaappi pakastimella. Parkkipaikkoja on tarpeeksi. 

info@hostellihermanni.fi ,Puh. +358 40 910 9083, https://www.hostellihermanni.fi/  

****************************** 

HOTELLI PUIJONSARVI 
 

• standard yhden hengen huone 90,00€/vrk 
• standard kahden hengen huone 110,00€/vrk 
• superior huoneen lisämaksu 25,00€/vrk/huone 

Majoitushintaan sisältyy runsas aamiainen sekä asiakassaunan ja kuntosalin vapaa käyttö. 
  
Varaukset voi tehdä puhelimitse p. 010-762 9500 sekä s-postitse sales.peeassa@sok.fi mainitsemalla 
varaustunnusta RESTO21 tai Sokos Hotellien nettisivujen kautta kirjoittamalla varauskoodi kenttään 
BRESTO21. Huomioittehan että nettitunnuksen eteen on kirjattava B-kirjain. Varaukset on tehtävä 
viimeistään 3 vrk ennen tulopäivää. Tarjoushintaisia huoneita on rajoitettu määrä. 

https://kunnonpaikka.com/fi/hotelli/huoneet
https://kunnonpaikka.com/fi/majoitus/hostelli
mailto:myynti@kunnonpaikka.com
http://www.hostellimatkustajakoti.fi/
mailto:info@hostellimatkustajakoti.fi
mailto:info@hostellihermanni.fi
https://www.hostellihermanni.fi/
mailto:sales.peeassa@sok.fi

