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Mika Niinimäki 
 
 
 

MAJOITUSTARJOUS 
 

 Kiitos yhteydenotosta. Tarjoamme mielellämme majoitusta seuraavasti: 
 

Paikka Original Sokos Hotel Vaakuna, Hovioikeudenkatu 2, 45100 KOUVOLA 
 +358 10 7839101 
   
Päivämäärä 30.6.-2.7.2020 
 
Hinta/vuorokausi 95.00 EUR Standard Single huone yhdelle hengelle  
 115.00 EUR Standard Twin tai Queen huone kahdelle hengelle  
   

Huonehinnat sisältävät runsaan buffetaamiaisen, asiakassaunan sekä arvonlisäveron. 
Tarkemmat huonekuvaukset löydät osoitteesta https://www.sokoshotels.fi/fi/kouvola/sokos-
hotel-vaakuna/huoneet.  

 
Kanta-asiakasedut Hinnoista saa S-Etukortilla bonusta maksettaessa henkilökohtaisella maksuvälineellä. 
 
Tuloaika Huoneet ovat käytössänne saapumispäivänä kello 15.00 alkaen. Huoneen luovutus 

lähtöpäivänä on kello 12.00. Myöhäinen saapuminen kello 18.00 jälkeen tulee taata 
luottokorttitiedoin. 

 
Peruutukset Yksittäisen huonevarauksen voi perua kuluitta tulopäivään kello 18.00 mennessä.   
 
Varaukset Jokainen varaa huoneensa itse Sokos Hotels -sivuston kautta 

https://www.sokoshotels.fi/fi/kouvola.  
  
 Varauskoodi ilmoitetaan vahvistuksen yhteydessä ja se tulee ilmoittaa varausta tehdessä. 
 Varaus tulee taata luottokortilla tai maksaa ennakkoon. 
 

Tarjoushintaisia huoneita on rajoitettu määrä. Viimeinen varauspäivä varaustilanteen 
salliessa on 1.7.2020.  
 

Maksutapa Jokainen majoittuja vastaa itse omista majoituskuluistaan. Maksutapana hyväksymme 
käteisen, pankki- tai luottokortin. 

 
Henkilötietojen  Henkilötietolain mukaisesti kiintiöstä varanneiden henkilöiden tietojen luovutus 
luovuttaminen  kolmannelle osapuolelle voi tapahtua vain henkilön suostumuksen perusteella. 
 
Pysäköinti Hotellin pihalla on maksullinen pysäköinti kello 22.00 - 07.00. Hinta S-Etukortilla 6.00EUR/vrk 

tai ilman korttia 8.00 EUR/vrk. Käytössä sähkötolppia sekä erillisveloituksella sähköauton 
KSSe-lautauspistokkeita. Hotellin välittömässä läheisyydessä on myös maksuton 
paikoitusalue. 
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Myyntipalvelu / KSO Matkailu- ja ravitsemiskauppa, puh. +358 10 7839 100, arkisin 8.00 - 17.00 
www.sokoshotels.fi 

Uudistukset 2019-2021 Original Sokos Hotel Vaakuna, Kouvola uudistuu! Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa ja 
valmista on keväällä 2021. Remontoimalla hotellihuoneet yksi siipi kerrallaan pystymme 
minimoimaan remontista aiheutuvat haitat. Meluisimmat työt pyritään aina tekemään 
päiväsaikaan. Pahoittelemme remontista mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. 

 
Varaus ja vahvistus Tarjouksemme on voimassa varaustilanteen salliessa 8.5.2020 asti.     
                                          
 Toivon tarjouksemme miellyttävän ja soveltuvan tilaisuuteenne. Annamme mielellämme 

lisätietoja tarvittaessa.  
 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Paula 
Myyntineuvottelija 
Myyntipalvelu / KSO Matkailu- ja ravitsemiskauppa  
puh. +358 10 7839 100 

 
 

 


