SCANDIC HELSINKI AVIACONGRESS
01.07.2021-04.07.2021
VAHVISTUS
Vantaa Cup-AVOIN KIINTIÖ
Varauskoodi 47616734
Vahvistuksen pvm 03.03.2021

Pauliina Stöckel
Scandic Hotels
+358 9 4272 2512
sales.helsinki@scandichotels.com

Anna Niemelä
Vantaan Jalkapalloseura ry
Hotellin yhteystiedot
Scandic Helsinki Aviacongress
Robert Huberin tie 4
01510 VANTAA
Puhelinnumero: +358 9 6899 9031
Sähköposti: aviacongress@scandichotels.com

Yövy meillä
turvallisesti.
Lue lisää
toimenpiteistämme

Majoitustiedot
Scandicin huonehintaan sisältyy aina
- Runsas luomutuotteita sisältävä aamiainen
- Maksuton Wi-Fi

Aika

1.-4.7.2021

Huonetyyppi

standard-huone

Hinta

84 €
84 €
104 €
124 €

yhden hengen huone / vuorokausi
kahden hengen huone / vuorokausi
kolmelle - kahden hengen huone lisävuoteella / vuorokausi
neljälle - kahden hengen huone kahdella lisävuoteella / vuorokausi

Always in a Scandic Room
- Organic breakfast
- Wi-Fi included

Days

1.-4.7.2021

Room type

standard room

Price

84 €
84 €
104 €
124 €

single room / night
twin room / night
twin room with an extra bed for 1 / night
twin room with an extra bed for 2 / night

Varaaminen
Jokainen joukkue varaa huoneensa itse: sales.helsinki@scandichotels.com tai +358 9 4272 2512
Varaukset voi tehdä varaustunnuksella ”Vantaa Cup 2021 47616734” puhelimitse tai sähköpostilla hotellin
myyntipalvelusta, yllä olevia yhteystietoja käyttämällä.
Huoneet ovat varattavissa hotellin varaustilanteen mukaan, viimeistään 15.6.2021 mennessä.

Maksutapa
Jokainen joukkue varaa ja maksaa itse oman majoituksensa.

Booking
All teams can book rooms themselves via e-mail or phone: sales.helsinki@scandichotels.com or +358 9 4272
2512
Bookings can be made with booking code ”Vantaa Cup 2021 47616734” by contacting the hotel directly via
telephone/ email using contact details mentioned above.
Reservations can be made until subject to hotel availability, latest by 15th June 2021.

Method of payment
Payment at the hotel

Yleiset ehdot
Avoin huonekiintiö
Hotelli tekee kiintiövarauksen tarjotulla hinnalla ja huoneet ovat varattavissa varaustilanteen mukaan. Hotellilla on
tarvittaessa oikeus yksipuolisesti sulkea kiintiön saatavuus.
Lisätietoja Scandic kiintiöistä.
Tätä vahvistusta ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle ilman hotellin kirjallista hyväksyntää. Hotelli pidättää
oikeuden hintojen tarkistukseen vuosittain. Kaikki kokonaishinnat on arvioitu saatujen tietojen ja päivämäärien
mukaisesti, ja niihin sisältyy arvonlisävero.
Hinnat eivät sisällä komissiota, jollei tarjouksessa toisin mainita.

General terms & conditions
Open room allotment
The hotel allots a certain number of rooms at the price offered, which then are free for booking, subject to
availability. The hotel has the right to withdraw the allotment unilaterally. An individual room booked from the
allotment can be cancelled without costs until 6 pm on the date of arrival (unless otherwise agreed).
More information about room allotments at Scandic.
This confirmation cannot be transferred to a third party without a written approval of the hotel. The hotel reserves
the right to review the prices annually. All prices are estimated to current event information, dates and are
inclusive of value added tax.
The above prices are non-commissionable unless otherwise stated.
The order shall be valid subject to the hotel’s general terms of contract without a signature once the sales office
confirms the booking in writing.

