
Scandic Oulu 
https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/oulu 

 

Scandicin huonehintaan sisältyy 

- Luomutuotteita sisältävä aamiainen lauantaisin ja sunnuntaisin klo 7.30 – 10.30 

- Langaton internet 

Aika 7. – 9.12.2018 

Huonetyyppi standard 

Hinta 92 € yhden hengen huone / vuorokausi 

102 € kahden hengen huone / vuorokausi 

122 € kolmen hengen huone / vuorokausi (lisävuode 100 cm leveä, 

max 3 henkilöä / huone) 

142 € neljän hengen huone / vuorokausi (parivuode ja lisävuode 180 

cm leveä – rajoitettu määrä neljän hengen huoneita) 

 

Varaaminen 

Jokainen majoittuja varaa huoneensa itse suoraan hotellin vastaanotosta, alla olevia yhteystietoja 

sekä varaustunnusta OUL071218 käyttämällä 23.11.2018 mennessä. 

 
Hotellin yhteystiedot 

Hotelli: Scandic Oulu 

Osoite: Saaristonkatu 4, 90100 Oulu 

Puhelinnumero: +358 8 5431 000 

Sähköposti: oulu@scandichotels.com 

  



Original Sokos Hotel Arina 
 
1 hengen huone 82 € / huone / vrk 
2 hengen huone 82 € / huone / vrk 
2 hengen huone lisävuoteella 97 € / huone / vrk 
Huonehintaan sisältyy runsas hotelliaamiainen, kuntoiluhuoneen sekä asukassaunan käyttö 

 

Huoneita voi yksitellen varata nettisivujen kautta www.sokoshotels.fi koodilla BOULUSKATE 

Hinta on voimassa 16.11.2018 mennessä tehdyissä varauksissa. 

  

http://www.sokoshotels.fi/


Break Sokos hotel Eden 
https://www.sokoshotels.fi/fi/oulu/sokos-hotel-eden 

 

Ajankohta 7. – 9.12.2018 

 

Huonetyyppi 

Scandinavian Standard Room (perushuone) 

 

Hinnat 

Hinta 100 € / yhden hengen huone / vrk 

120 € / kahden hengen huone / vrk 

140 € / kolmen hengen huone / vrk 

160 € / neljän hengen huone / vrk 

Hinnat sisältävät runsaan buffetaamiaisen sekä kylpylän ja kuntosalin käytön. 

 

Varaustunnus  

Puhelimitse tai sähköpostilla varatessa: Oulu Skate 2018 

Netistä varatessa: BOUL1812017 

 

Muut ehdot  

Kiintiön huonehinnat eivät oikeuta kanta-asiakasohjelmien pisteisiin tai etuihin. Maksun 

yhteydessä saa S-bonukset mutta ei enää lisäalennuksia majoitushinnasta S-Etukortilla. 

 

Lisäarvoa vierailuunne 

Paikoitus Hotellissamme on ilmaisia parkkipaikkoja reilut 200 kpl, joista lämpöpistokkeellisia yli 

100 kpl. Lämpöpistokepaikan veloitus on vain 6,00 € / päivä tai koko majoitusaika. 

 

Varauskäytäntö 

Varaukset Majoittujat varaavat huoneet kiintiöstä sovittua varauskoodia käyttäen 23.11.2018 mennessä. 

Varaukset voi tehdä 

Netissä www.sokoshotels.fi 

tai 

Hotellin myyntipalvelusta: 

Puh. 020 1234 603 

Sähköposti: sales.eden@sokoshotels.fi 

 

Maksutapa 

Maksutapa Maksu tapahtuu paikan päällä käteisellä, pankki- tai luottokortilla. 

 

  



Airport hotel Vihiluoto 
www.airporthotel.fi 

 
7.-9.12.2018 
Standard huoneet 
1hh 80 € 
2hh 90 € 
Lisävuode 25 € 
  
Hintoihin sis. aamiainen ja iltasauna. Huoneilla on veloitukseton peruutusoikeus tulopäivänä ko 18.00 asti. 
Jokainen varaa itse huoneen suoraan hotellista varauskoodilla ”Oulu Skate 2018” sähköpostilla 
(sales@airporthotel.fi ) tai puhelimitse (08 5145 100). Tarjoushinnat ovat voimassa ennen 8.11. tehtyihin 
varauksiin. Tämän jälkeen tehdyt varaukset ovat vaihtuvalla päivänhinnalla, joka voi olla korkeampi tai 
matalampi riippuen varausasteesta. 
 

mailto:sales@airporthotel.fi

