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Turku Touring Oy 
Sari Ruusumo  
Puhelin: +358 (0)50 5590 607  
Sähköposti: sari.ruusumo@turku.fi   

 

MAJOITUSKIINTIÖVAHVISTUS 
 

Kiitos yhteydenotostanne. Meillä on ilo tarjota majoituspalvelujamme seuraavasti:  
 

Hotelli Solo Sokos Hotel Turun Seurahuone 
Humalistonkatu 2, 20100 Turku 

  
Päivämäärä 4.-6.10.2019 perjantai - sunnuntai 
 
Majoitus Solo Sokos Hotel Turun Seurahuone 

Solo 1-hengen huone  128 € / vrk 
 Solo 2-hengen huone  138 € / vrk 
 
 Varattavissa: 
 4.-5.10.2019 – 10 huonetta 
 5.-6.10.2019 – 20 huonetta 
 

Huonehinta sisältää runsaan buffetaamiaisen (alv 14 %), huoneosuuden alv:n (10 %), sekä 
asiakassaunan käytön. Huonehinta on netto eli ei sisällä matkatoimistokomissiota. 
 

Majoittuvien asiakkaiden lisäetuna avainkorttia esittämällä (v. 2019): 

-  15% alennus Sokos Wiklundin ja Sokos Myllyn normaalihintaisista tuotteista (ei koske lahjakortteja, 

Wiklund Herkkua, tupakka, alkoholi, Veikkaus, aikakausilehdet, postimerkit, ravintolat ja kahvilat, Hyvä Olo-hoitolat) 
 

Edut Huonehinnoista myönnetään S-etukortilla bonusta tai S-Card edut ja pisteet. Muiden 
mahdollisten kanta-asiakasohjelmien edut eivät ole voimassa em. majoitushinnan yhteydessä. 

 
Huonekiintiön vapautus Kiintiöstä varaamattomat huoneet vapautetaan yleiseen myyntiin seuraavan aikataulun 

mukaisesti: 
25 % varaamattomista huoneista vapautetaan 60 vrk ennen tilaisuutta (5.8.2019) 

50 % varaamattomista huoneista vapautetaan 30 vrk ennen tilaisuutta (4.9.2019) 

Loput varaamattomat huoneet vapautetaan 14 vrk ennen tilaisuutta (20.9.2019) 

 
Varaukset Huonevaraukset tehdään keskusmyyntipalvelustamme yllä olevan aikataulun mukaan. 

Keskusmyyntipalvelumme palvelee varausasioissa ma-pe klo 8.00-20.00,   
puh 020-1234 600  sähköposti: sokos.hotels@sok.fi  
Varausta tehtäessä on mainittava hotelli, sekä tapahtuman tunnus ”Alumnipäivä” 
erikoishinnan takaamiseksi. 
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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, huoneet lupaamme käyttöön aikaisintaan klo 
15.00. Myöhäisen saapumisen voi taata luottokortin tiedoilla tai yritystakauksella. 
 

Maksutapa Jokainen osanottaja maksaa huonevarauksen paikan päällä käteisellä tai luottokortilla. 
Laskutamme vain Turun Osuuskaupan kanssa laskutussopimuksen ennakkoon tehneitä 
kotimaisia yrityksiä. 

 
Arvonlisävero  Kaikki hinnat sisältävät tarjouksen tekohetkellä voimassa olevan alv:n. 
 
Varauksen siirto                          Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää varausta kolmannelle osapuolelle ilman hotellin suostumusta. 
 
Varaus ja vahvistus  Vahvistettu. 
  
 Tervetuloa vieraaksemme! 

 
Ystävällisin terveisin 

 
Milla     
Myyntineuvottelija 
TOK:n hotellien ja ravintoloiden myyntipalvelu, puh. 02 337 3800 
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