LOPPUVUODEN PÄIVITETYT JÄSENEDUT VUODELLE
2022 OVAT JO VARATTAVISSA!
Sokos Hotellit tarjoavat liiton jäsenille vapaa-ajan majoituksiin kausittain vaihtuvia tarjouksia.
Kattava verkostomme tarjoaa loistavat mahdollisuudet niin aktiivi- kuin hemmottelulomankin viettoon sekä mukavaa yhdessäoloa ja rentoutumista.
Uudet tarjouksemme vuodelle 2022 on päivitetty internet-sivuillemme ja ovat jo varattavissa.
Haluamme olla entistä joustavampia ja sen vuoksi olemme poistaneet varauksista ennakkomaksun. Tämä mahdollistaa sen, että voit jatkossa suunnitella ja varata vapaa-ajan
matkasi etuhintaan jo hyvissä ajoin!
Loppuvuoden 2022 tarjoushotelleissamme on laaja kattaus vetovoimaisia kaupunkikohteita.
Muun muassa Heymo 1, joka on uudenlainen flexible service -hotelli Espoossa. Toinen uutuus
on Helsingin ytimessä sijaitseva täysin uusittu Solo Sokos Hotel Torni tai vaikkapa aistikas ja
eläväinen Solo Sokos Hotel Turun Seurahuone, joka on boutiquehotelli keskellä Turkua.
Hintaetu jäsenille on voimassa vain netin kautta tehdyissä varauksissa. Varaukset voit tehdä
nettisivuillamme käyttämällä varuskoodia LIITTO2022. Näet heti parhaat saatavilla olevat hinnat.
Varausvahvistuksen saat suoraan sähköpostiisi.
Lämpimästi tervetuloa nauttimaan vapaa-ajasta!
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Original Sokos Hotel Tapiola Garden on
kohtaamispaikka keskellä Tapiolaa, hyvien
kulkuyhteyksien äärellä. Hotellin vieressä
olevalla Tapiolan keskusaltaalla tapahtuvaa
toimintaa suihkulähteineen voi seurailla
Grill it! -ravintolasta käsin. Shoppailu on
helppoa viereisessä AINOA-ostoskeskuksessa, liikuntamahdollisuuksia löytyy lähistöltä runsaasti ja kulttuuria janoaville on
museokeskus WeeGee, Espoon kulttuurikeskus sekä Espoon Kaupunginteatteri.

Heymossa nukut hyvin ja maksat vain siitä
mitä tarvitset. Heymo 1 on uudenlainen
flexible service -hotelli, jossa kaikki olennainen on huomioitu ja kaikki on tehty
mahdollisimman helpoksi.Fixerit auttavat
24/7, kirjautuminen hoituu automaateilla ja
aamiaista saa älykaapeista kellon ympäri.
Saman katon alta löytyy kuntosali ja ravintola. Syö kaupungilla tai tilaa ruokalähetti
– mikä juuri sinulle parhaiten sopii.
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Original Sokos Hotel Albert on välitön ja
rento pieni hotelli Punavuoren sydämessä.
Täältä pääset helposti piknikille Kaivopuiston rantaan ja kulttuuririentoihin.
Shoppailumahdollisuuksia tarjoavat pienet
designerputiikit ja second hand myymälät.
Lähialueelta löydät myös kaupungin parhaat kahvilat ja persoonallisimmat baarit.
Hotellin henkilökunta suosittelee kohteita
matkaoppaiden ulkopuolelta, olemme
sinua varten!

Suomen ensimmäinen pilvenpiirtäjä ja
maailmanluokan hotelli.
Uusittu Solo Sokos Hotel Torni Helsingissä
on huippuluokan hotelli- ja ravintolakokemuksia. Se on taidetta kaikille aisteille. Se
on kaupungin parhaat näkymät ruoan,
juoman, sisustuksen, taiteen ja viihtymisen
huipulle. Se on historiallisia hetkiä ja unohtumattomia elämyksiä.
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Sydämellisesti tervetuloa Original Sokos
Hotel Alexandraan! Huoneet ovat rauhallisia
ja aamiaisella saat aistia paikallisia makuja.
Kolme ravintolaa hemmottelevat herkuttelijoita ja kokoustilat yllättävät monipuolisuudellaan. Täällä on kaikkea, mitä
tarvitset. Ovesta ulos astuessasi olet keskellä eläväistä Jyväskylän elämänmenoa.
Hotelli on viihtyisä ja kodikas levähdyspaikka keskellä vilkasta kaupunkia.

Pohjoismaiden suurimmassa viihde- ja
kauppakeskus Flamingossa Vantaalla sijaitseva Break Sokos Hotel Flamingo on ainutlaatuinen Suomessa. Kauppakeskus kolmessa
kerroksessa, kymmenet ravintolat, vesipuisto, keilaradat, elokuvat, seikkailupelit, kuntokeskus ja monet muut hauskat elämykset
ovat vain hissimatkan päässä. Valitse huone
fiiliksen mukaan. Vaihtoehtoina viihtyisä
Energy, elämäniloinen Joy, inspiroiva Flow
ja rentouttava Harmony.
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Solo Sokos Hotel Turun Seurahuone on
aistikas ja eläväinen boutiquehotelli keskellä Turkua. Piipahda yllättymään läheiseen
Kauppahalliin, löydä kaupungin parhaat
ostokset, kahvilat ja ravintolat sekä poimi
helmet Turun kaupunkikulttuurista. Helli
itseäsi hemmottelevalla vaahtokylvyllä ja
nukahda muhkean Solo-vuoteen syliin.
Aamulla sinua odottaa Turun paras
aamiainen artesaanituotteineen.

Original Sokos Hotel Vaakuna on kaupunkihotelli vilkkaan Porin torin laidalla. Neljä
ravintolaa pitävät huolen ettei nälkä pääse
yllättämään. Porissa riittää myös paljon
nähtävää ja koettavaa. Kirjurinluodolla voit
harrastaa frisbee- tai pienoisgolfia, käydä
kesäteatterissa tai kaupunginpuutarhassa.
Yyterin hiekkadyynit sekä 6 km pituinen
hiekkaranta on myös pakko kokea.
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Original Sokos Hotel Royal Vaasa sijaitsee
keskellä kaupunkia, jossa kaikki tärkeä
löytyy lyhyen kävelymatkan päästä.
Hotellin henkilökunta opastaa sinut luontoretkille metsään tai merenrantaan, parhaisiin
lenkkimaastoihin, torikahville tai kaupungin
idyllisiin putiikkeihin ja kahviloihin. Royal
Vaasan monipuolinen ravintolamaailma
tarjoaa loistavat puitteet niin arkeen kuin
juhlaan.

Tervetuloa lakeuksien pääkaupunkiin Seinäjoelle ja Original Sokos Hotel Vaakunaan.
Hotelli sijaitsee kauppatorin yhteydessä
tärkeimpien kulttuuri- sekä tapahtumapaikkojen välittömässä läheisyydessä. Olitpa
sitten työ- tai lomamatkalainen, uudistetut
huoneet luovat upeat puitteet majoittumiselle. Ruokanautintoja voit valintasi
mukaan kokea Talriikissa tai Amarillossa.
Ravintola Karmasta löydät saman katon alta
yökerhon, rokkibaarin sekä karaokebaarin.
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Original Sokos Hotel Lappee Lappeenrannassa tarjoaa rentouttavan hotelliloman,
huolitellun huoneen, virkistävän saunaosaston sekä viihtyisät ravintolat. Ravintolat hotellin yhteydessä ovat rento Rosso, viininystävien viihtyisä olohuone VENN sekä
nopeaan ruokailuun soveltuvat Hesburger ja
Fafa’s. Coffee Housessa taltutat shoppailun
lomassa kahvinjanon. Läheltä löytyy myös
tyylikäs pihviravintola Angus Steak & Wine
sekä aina viihtyisä Amarillo.

Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Puikkari,
on Itä-Suomen suurin hotelli, jossa tunnelma
on lämmin ja kodikas, savolaisittain leppoi
sa. Hotelli on aivan lähellä Savon torielämän
tapahtumien sydäntä, kauniin Snellmanin
puiston vieressä ja aivan sinertävän Kallaveden läheisyydessä. Puikkari luo arjestasi
juhlaa ja toiveistasi totta. Keittiön mestarit
luovat rakkaudesta hyviin hetkiin Sinulle
makumatkoja maailmalle ja lähelle, ympäri
Savonmaan.
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Original Sokos Hotel Vaakuna sijaitsee
aivan Joensuun sydämessä ja elää mukana
tapahtumien sykkeessä. Samassa korttelissa
riittää valinnan varaa ruoka- ja iltaravintoloista viihtyisään kahvilaan ja yökerhoon.
Shoppailijoille tarjoutuvat lukuisat ostosmahdollisuudet joko samassa korttelissa
tai vastapäisessä kauppakeskuksessa. Myös
tärkeimmät kulttuuri- ja tapahtumapaikat
sekä urheilumahdollisuudet sijaitsevat
aivan kivenheiton päässä.

Kouvolan Original Sokos Hotel Vaakuna
on monimuotoinen kaupunkihotelli, jossa
onnistuu tilaisuus kuin tilaisuus! Hotellista
löytyy rennon ranskalainen Frans & Rose
-bistro, kolme saunaa omine porealtaineen
sekä kuntohuone. Vaakunan kokous- ja
juhlatilat ovat kaupungin monipuolisimmat!
Hotellin kaikki tilat on uudistettu vuonna
2020–2021 ja nyt voit valita kolmesta eri
teemasta huoneen fiiliksen mukaan –
Pentik, Repovesi tai Tykkimäki.
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