
CLARION LOVES A GREAT DEAL 

Meillä on ilo vahvistaa kiintiövarauksenne seuraavasti: 

  

CLARION HOTEL HELSINKI AVIAPOLIS 

Karhumäentie 5, 01530 Vantaa 

  

Kiintiön nimi: TalviVantaa Cup 

Varausnumero kiintiölle: 5017GR010921 

  

Tulopäivä: perjantai 5.2.2021 (Sisäänkirjautuminen kello 15.00 alkaen) 

Lähtöpäivä: sunnuntai 7.2.2021 (Uloskirjautuminen kello 12.00 mennessä) 

  

Huoneet: 

50 x Standard-huone yhdelle, kahdelle tai kolmelle hengelle 

Kolmen hengen huoneet ovat kahden hengen huoneita yhdellä lisävuoteella. 

  

Hinnat: 

1-hengen huone 85 € / huone / vrk 

2-hengen huone 85 € / huone / vrk 

3-hengen huone 110 € / huone / vrk 

  

Huonehintoihin kuuluu Clarion aamiainen, verot, langaton internetyhteys sekä saunan ja 
kuntosalin käyttö aukioloaikojen puitteissa. 

  

VARAUKSEN TEKEMINEN KIINTIÖSTÄ 

Varaukset kiintiöstä tehdään hotellin Inhouse Sales toimiston kautta 
sähköpostitse groups.cl.aviapolis@choice.fi tai puhelimitse +358 9 3417 4651. Inhouse Sales 
toimisto on avoinna arkipäivisin klo 09:00 – 16:00. 



  

Varausta tehdessänne, mainitsettehan kiintiönimen TalviVantaa Cup. Kaikkiin 
huonevarauksiin tulee ilmoittaa seuraavat tiedot: 

- Majoittujan nimi / majoittujien nimet 

- Tulopäivä 

- Lähtöpäivä 

- Luottokorttinumero ja kortin voimassaoloaika 

- Sähköpostiosoite 

- Puhelinnumero 

  

Varaukset tästä kiintiöstä tulee tehdä viimeistään perjantaina 22.1.2021. 

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. Myöhässä perutut tai no show -varaukset veloitetaan huonetta takaavalta 
luottokortilta. 

Mikäli joukkueet varaavat huoneet ryhmänä, tulee maksu suorittaa koko joukkueen osalta 
ennakkoon. Ryhmävarauksiin pätevät erilliset ryhmävarausehdot, jotka lähetetään ryhmälle 
varausvaiheessa. 

Ryhmäperuutusehdot liitteenä.  

  

HUONEKIINTIÖN VAPAUTUS  

Kiintiöstä varaamattomat huoneet vapautetaan yleiseen myyntiin seuraavan aikataulun 
mukaisesti: 

  

- 25 % varaamattomista huoneista vapautetaan 30 vrk ennen tilaisuutta (ke 6.1.2021) 

- 50 % varaamattomista huoneista vapautetaan 21 vrk ennen tilaisuutta (pe 15.1.2021) 

- Loput varaamattomat huoneet vapautetaan 14 vrk ennen tilaisuutta (pe 22.1.2021) 

  



SPORTTIRUOKAILUT 

 Sporttibuffa 14€/hlö (sis. vihersalaatti ja päivän pasta) 

 Sportti-Iltapala 10€/hlö (sis. päivän keitto, leipävalikoima ja levitteet, maito, mehu, 
kahvi, tee) 

 Sportti-boksi 9€/hlö (sis. Reissumies-sandwich, mehu, hedelmä ja pikkumakea) 

Minimiryhmäkoko on 15 henkeä. 

Varaus tulee tehdä viimeistään 14 päivää ennen saapumista. 

Erityisruokavaliot huomioimme ennakkoilmoituksen mukaan. 

  

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

CLARION LOVES A GREAT DEAL 

We are delighted to confirm the following reservations for you:  

  

CLARION HOTEL HELSINKI AVIAPOLIS 

Karhumäentie 5, 01530 Vantaa 

  

ALLOCATION NAME: TalviVantaa Cup 

ALLOCATION CONFIRMATION NUMBER: 5017GR010921 

  

ARRIVAL DATE: Friday 5 February 2021 (Check-in from 15.00 / 3pm onwards) 

DEPARTURE DATE: Sunday 7 February 2021 (Check-out latest 12.00 noon) 

  

ROOMS: 

50 x Standard Room for single, double or triple use 

Triple Room is a double room with one extra bed.  

  

RATES: 



Single Room Rate 85 € / room / night 

Double Room Rate 85 € / room / night 

Triple Room Rate 110 € / room / night 

  

Rates include tax, Clarion buffet breakfast, internet access, and entrance to fitness center 
and saunas during opening hours.    

  

We care! Help us to help UNICEF to save children at risk of trafficking. Contact our 
Inhouse Sales for more information or see here: Sweet Dreams Stay    

  

HOW TO RESERVE A ROOM FROM THE ALLOCATION? 

When making a reservation from this allocation, kindly contact our Inhouse Sales via email at 
groups.cl.aviapolis@choice.fi or via tel. +358 10 850 3810.  

Our Inhouse Sales Office is open Monday to Friday at 09.00 - 16.00. 

  

Please mention the allocation name "TalviVantaa Cup" when making the reservation. Other 
details required for making a reservation are: 

- Full Guest Name(s) 

- Arrival Date 

- Departure Date 

- Valid Credit Card details (card number and expiry date) for guarantee 

- Email Address 

- Telephone Number 

  

Reservations from this allocation are to be made latest on Friday 22 January 
2021. Each guest reserves and pays for own accommodation and the room account is to be 
settled directly at the hotel prior to departure. 

  

Each individual reservation can be cancelled free of charge latest 16:00/4PM local hotel time 
on the day of arrival. Late cancellations or no-show reservations will be charged to the credit 
card guaranteeing each reservation. 



If teams reserve rooms as a group, payment needs to be made in advance for the whole 
team. Group cancellation terms will apply for group reservations. Terms will be sent to teams 
when making the reservation. 

Current group terms attached.  
 

ALLOCATION RELEASE PERIODS 

The following release periods apply to your room allocation. All unsold rooms will be released 
into the general hotel inventory as follows: 

  

- 25% of all unsold rooms will be released 30 days prior to arrival (Wednesday 6 January 
2021) 

- 50% of all unsold rooms will be released 21 days prior to arrival (Friday 15 January 2021) 

- The remaining unsold rooms will be released 14 days prior to arrival (Friday 22 January 
2021) 

  

SPORT MEALS 

 Pastabuffet 14€/person (inc. green salad and pasta of the day) 

 Evening meal 10€/person (inc. soup of the day, selection of bread and spreads, 
milk, juice, coffee and tea) 

 Snack box 9€/person (inc. rye bread sandwich, juice, fruit, small sweet) 

  
Minimum group size is 15 persons. 
Pre-booking required latest 14 days prior to arrival. 
Special dietary requirements will be taken into account when informed to us in advance. 
 
 
***********************************************  
 


