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-

Scandic Paasi
Paasivuorenkatu 5 b, 00530 Helsinki
09 2311700
paasi@scandichotels.com
Scandic Paasi sijaitsee kongressikeskus Paasitornin yhteydessä. Hotellista on suora
kulkuyhteys sekä kongressikeskukseen että talon ravintoloihin yhteisten sisätilojen ja
rauhaisan sisäpihan kautta.
Tarjoamme yksilöllisiä, uutta ja upeaa designia edustavia hotellihuoneita, jotka on
sisustettu kolmella mielenkiintoisella tyyliteemalla ja -tarinalla.
Erinomaiset julkiset kulkuyhteydet: vieraaksemme on helppo saapua metrolla,
raitiovaunulla tai busseilla.
Langaton Internet-yhteys on käytössänne kaikkialla hotellissamme.
Lisätietoa Story-hotellistamme löytyy osoitteesta www.scandichotels.fi/paasi

Ensisijainen kontaktinne tarjoukseen:
Helsinki Congress Paasitorni
Pirkko Komulainen
Myyntineuvottelija
Puh. (09) 7089 611
Pirkko.komulainen@paasitorni.fi

Järjestä mukava yllätys
ryhmällesi vierailun yhteyteen.
Nauttikaa juomat aulabaarissa.
Maistuvia juomavaihtoehtoja:
http://www.scandichotels.fi/Juo
mat2014

Majoitustiedot

Teemme mielellämme myös
drinkkiliput ryhmälle.

Scandicin huonehintaan sisältyy aina


Aika

Luomutuotteita sisältävä aamiainen
Langaton internet
5.-.2.2015

Huonetyyppi

Standard

Määrä

Korkeintaan kuusikymmentä huonetta

Hinta

137 €
142 €

yhden hengen huone / vuorokausi
kahden hengen huone / vuorokausi

Varaaminen
Jokainen varaa huoneensa itse suoraan hotellista hotellin yllä olevia yhteystietoja sekä
varaustunnusta KIR050215_003 käyttämällä hotellin huonetilanteen mukaan.

Maksutapa
Jokainen yöpyjä maksaa oman majoituksensa itse.
Mikäli maksuehdoista ei ole toisin sovittu, tilaaja maksaa käteisellä, pankkikortilla(suomalaisella)
tai luottokortilla. Maksun tapahtuessa paikan päällä, pyydämme tilaajaa ilmoittamaan
luottokorttinumeron sekä tämän voimassaoloajan tilausten vahvistamiseksi.

Yleiset ehdot
Avoin huonekiintiö
Hotelli tekee kiintiövarauksen tarjotulla hinnalla ja huoneet ovat varattavissa varaustilanteen
mukaan. Hotellilla on tarvittaessa oikeus yksipuolisesti sulkea kiintiön saatavuus. Kiintiöstä
varatun yksittäisen huonevarauksen voi kuluitta perua tulopäivänä klo. 18.00 mennessä (ellei
toisin ole sovittu).
Lisätietoja Scandic kiintiöistä.
Tätä tarjousta ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle ilman hotellin kirjallista hyväksyntää. Kaikki
ilmoitetut hinnat koskevat kuluvaa vuotta, jos muuta ei ole ilmoitettu. Hotelli pidättää oikeuden
hintojen tarkistukseen tulevina vuosina. Kaikki kokonaishinnat on arvioitu saatujen tietojen ja
päivämäärien mukaisesti, ja niihin sisältyy arvonlisävero.
Hinnat eivät sisällä komissiota jollei tarjouksessa toisin mainita.

Haluatko vahvistaa varauksen?
Kun hyväksyt yllä olevan tarjouksen ja yleiset ehtomme suullisesti tai kirjallisesti, lähetämme
sinulle vahvistuksen, josta selviävät sopimamme yksityiskohdat. Varaus astuu sitovasti voimaan
ilman allekirjoitusta, kun hotelli vahvistaa sen kirjallisesti.

