XXIX KYLPYLÄ-VOLLEY TURNAUS
Scandic Ikaalisten Kylpylä 10.-12.1.2020
Majoitushinnat
Majoitushinnat ovat ryhmähintoja ja edellyttävät, että majoitukset varataan ja maksetaan joukkuekohtaisesti
yhteislaskulla. Joukkueen yhdyshenkilö hoitaa majoitukseen liittyvät kuviot. Ryhmän koon ollessa vähintään
11 henkeä, yhdyshenkilön oma majoitusosuus veloituksetta 2, 3 tai 4 hengen huoneessa. Yhdyshenkilöille myös
pizza-lahjakortit.
Hinnat sisältävät majoituksen, aamiaiset, lauantain KylpyläVolley-bileet ja maukkaan buffet-illallisen, kylpylän
käytön, Wellness & Sport-ohjelmat, vapaan kuntosalin käytön ja ohjelmamaksut iltaisin tanssiravintolaan.

Hotelli Ikaalia
Hinta/hlö/ 2 vrk (pe-su)

2 hh
166€

3 hh
155€

4 hh
145€

Hinta/hlö/ 1 vrk (la-su)

2 hh
125€

3 hh
114€

4 hh
104€

Hinta/hlö/ 2 vrk (pe-su)

2 hh
186€

3 hh
171€

Hinta/hlö/ 1 vrk (la-su)

2 hh
130€

3 hh
119€

2 hh
201€

3 hh
186€

Kylpylä-Hotelli

Päärakennus Maininki
Hinta/hlö/ 2 vrk (pe-su)

Yhden hengen huoneen lisämaksu 30€/vrk.
Majoitushintoihin sisältyy vapaa kylpylän käyttö majoituksen aikana (kylpylä käytettävissä su 12.1. klo 19.00 saakka).
Lapset (4-14 -v): Majoitus 16€/hlö/vrk vain vanhempien kanssa samassa huoneessa lisävuoteessa!
Alle 4-v. veloituksetta vanhempien mukana.
Hinnat ovat ryhmähintoja ja voimassa vain 10.-12.1.2020 KylpyläVolley -joukkueille ja joukkueiden kannustajille.
Kaikki hinnat ja ehdot edellyttävät yhdyshenkilön etukäteisvarausta omalle ryhmälle ja yhteislaskua!
Majoitusvaraukset joukkueittain pe 29.11.2019 mennessä (Scandic myynti Tampere /Pekka Laitinen):
e-mail: sales.tampere@scandichotels.com (puh. 0300 870 884).
Mainitse seuraavat asiat: Scandic Ikaalisten Kylpylä, varausnumero 46875339, joukkueen nimi, vetäjän yhteystiedot,
haluttu hotelli sekä huonemäärä.
Varausjärjestelmä aukeaa tiistaina 22.10.2019 klo 08.30, lopullinen nimilista viimeistään pe 3.1.2020.
Lauantain bileet ei-majoittuville 49€/hlö, sis. ohjelmamaksun + buffetin (varattava 5.1 mennessä joukkueittain).
Huoneiden luovutus su 12.1. klo 12.00 mennessä. Kysy myöhäisempää huoneen luovutusmahdollisuutta.
Hieronta- ja hoitovaraukset hyvissä ajoin etukäteen Kylpylästä, puh. 030 636 4825/Hyvän Olon Ficus shop.
Kylpylässä mm. keilailua, hyvätasoinen kuntosali, lasten ja nuorten leikki- ja pelihuoneet, loistavat
ulkoilumahdollisuudet jne. Lauantaina majoituspakettiin sisältyy ohjattuja Wellness & Sport-ohjelmia!
Lisätiedot www.scandic.fi

TARJOUS LISÄVUOROKAUSISTA ENNEN TAI JÄLKEEN TURNAUKSEN
KylpyläVolley -turnaukseen osallistuvilla on mahdollisuus varata majoituksiin lisävuorokausia turnausta edeltävälle
yölle (9.-10.1.) tai seuraavalle yölle (12.-13.1.) seuraavin hinnoin:

Hotelli Terme ja Hotelli Ikaalia
Hinta/huone/ 1 vrk (to-pe tai su-ma)

2 hh
85€

3 hh
116€

2 hh
106€

3 hh
139€

2 hh
127€

3 hh
159€

Kylpylähotelli
Hinta/huone/ 1 vrk (to-pe tai su-ma)

Maininki
Hinta/huone/ 1 vrk (to-pe tai su-ma)

Huom! Lisävuorokausien hinnat ovat turnaushinnoista poiketen huonehintoja.

Majoitusvarauksen yhteydessä mainittava joukkueen nimi. Varaukset suositellaan tehtäväksi turnausmajoituksen
varauksen yhteydessä.
Lisätiedot Pekka Laitinen e-mail: sales.tampere@scandichotels.com tai puh. 0300 870 884.

Lisävuorokausien kustannuksen varaajat suorittavat hotellilla erikseen itse huonekohtaisesti.

