
 
 

 
Myyntipalvelu Turku, puh. +358 300 870 040 

sales.turku@sokoshotels.fi, www.sokoshotels.fi 
 

MAJOITUSKIINTIÖ Lastenneurologiapäivät 2022 
14.-16.6.2022 
 
Hotellit ja erikoishinnat: 
 
Original Sokos Hotel Kupittaa 
Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku  
Huonehinnat:  
99 EUR / 1 hh standard  
119 EUR / 2 hh standard  
 
Original Sokos Hotel Wiklund  
Eerikinkatu 11, 20100 Turku  
Huonehinnat:  
109 EUR / 1 hh standard  
129 EUR / 2 hh standard  
 
Solo Sokos Hotel Turun Seurahuone 
Humalistonkatu 2, 20100 Turku 
Huonehinnat:  
124 EUR / Solo 1-hengen huone  
144 EUR / Solo 2-hengen huone  
 
Hinnat sisältävät buffetaamiaisen (ALV 14%) ja huoneosuuden ALV:n (10%). Hinnat ovat NETTO, eli eivät sisällä komissiota. 
Erikoishintaisia huoneita on varattavissa rajoitettu määrä.  
 
Varaukset  
Huonevaraukset tehdään 1.6.2022 mennessä osoitteessa: www.sokoshotels.fi   

➔ Valitse hotelli 
➔ Varausta tehdessäsi merkitse kohtaan varauskoodi: BSLNY 
➔ Hae  

 
Jos huoneille on saatavuutta, saat näkyviin kiintiölle sovitut erikoishinnat ja voit tehdä varauksen. Varaus edellyttää 
luottokorttitakausta tai maksua varauksen yhteydessä. Myyntipalvelumme palvelee varausasioissa, puh. +358 300 870 000, 
sähköposti: sokos.hotels@sok.fi 
 
Huonekiintiöstä varauksen tehneet asiakkaat ovat vastuussa omista huonevarauksistaan ja veloitukseton peruutusaika päättyy 
yksittäisissä huonevarauksissa tulopäivänä klo 18.00. Saapuminen hotellille on klo 18.00 mennessä.  
Lisätietoja hotelleistamme osoitteessa www.sokoshotels.fi 
 
Maksutapa  
Jokainen osanottaja maksaa huonevarauksen paikan päällä käteisellä tai luottokortilla. Laskutamme vain Turun Osuuskaupan 
kanssa laskutussopimuksen ennakkoon tehneitä kotimaisia yrityksiä.  
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ACCOMMODATION FOR Lastenneurologiapäivät 2022 
14.-16.6.2022 
 
Hotels and special rates: 
 
Original Sokos Hotel Kupittaa 
Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku  
Room rates:  
99 EUR / 1 hh standard  
119 EUR / 2 hh standard  
 
Original Sokos Hotel Wiklund  
Eerikinkatu 11, 20100 Turku  
Room rates:  
109 EUR / 1 hh standard  
129 EUR / 2 hh standard  
 
Solo Sokos Hotel Turun Seurahuone 
Humalistonkatu 2, 20100 Turku  
Room rates:  
124 EUR/single room, solo  
144 EUR/double room, solo  
 
Rates include buffet breakfast(VAT 14%) and room VAT (10%). The rates are NET, i.e. non-commissionable and the number of 
rooms with special rate is limited.  
 
Bookings 
Bookings are made directly from our website www.sokoshotels.fi and the special rate is available until 1.6.2022. 

➔ Choose location and hotel in the required fields on the left 
➔ Write down the booking code BSLNY to the reservation code field 
➔ Search 

 
If available the special BSLNY rates will appear in the search results and you can make the booking. Please note that the 
reservation needs to be guaranteed with credit card details. 
Our Sales Office is at your service to help with the reservations, Tel. +358 300 870 000, email. sokos.hotels@sok.fi   
 
Payment & Cancellation 
All guests pay themselves for the room reservations. Individual reservation can be cancelled until 6 pm. on the arrival day. More 
information of our hotel: www.sokoshotels.fi  
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