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 internetsivuillemme 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!
Vuoden 2022 tarjoushotelleissamme on laaja kattaus kotimaan vetovoimaisia kaupunkikohteita,
muun muassa Helsingin ytimessä sijaitseva Original Sokos Hotel Presidentti, yllätyksellinen ja
aito turkulainen Original Sokos Hotel Kupittaa, elämää sykkivä hotelli Kuopion sydämessä
Original Sokos Hotel Puijonsarvi sekä Saimaan rannalla sijaitseva helmi Original Sokos Hotel
Seurahuone Savonlinna.
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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Seuraavana Kupittaa.

Nauti yöunistasi ja

Nästa Kuppis.

hyppää kaupungin
sykkeeseen!

Original Sokos Hotel Kupittaa on
aidosti turkulainen, ajassa elävä ja
toimiva kokonaisuus, jollaisesta et
osannut edes haaveilla. Hotelli on
alueensa uusi, kutsuva ja viihtyisä
kohtaamispaikka, jonne saavut
aina kuivin jaloin, säästä
riippumatta - juna-asemalta on
suora yhteys hotelliin ja autolla
huristat pääteiltä suoraan
parkkihalliin.

Ivana Helsingin suunnittelijan
Paola Suhosen luomissa
hotellihuoneissa voit kokea
suomalaisen sisun, juhannuksen,
satumetsän, hiljaisuuden ja
talvimyrskyn tunnelmia keskellä
Helsinkiä. Valitse oma suosikkisi
hotelliin saapuessasi! Keskeisen
sijaintimme ansiosta pyrähdät
nopeasti niin kulttuuririentoihin
kuin ostoksille tai
sukulaisvierailuille.
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Lämpimästi tervetulloo

Kuten meillä päin

Kuopioon - hyvän

sanotaan: Tervetulloo,

elämän pääkaupunkiin!

elä turhia hättäile!

Kuopion elämän ja olemisen
kauneus hehkuu niin luonnossa,
torilla kuin savolaisissa
ihmisissäkin. Original Sokos Hotel
Puijonsarvi, Puikkari on ItäSuomen suurin hotelli, jossa
tunnelma on lämmin ja kodikas,
savolaisittain leppoisa.

Original Sokos Hotel Seurahuone,
tuttavallisemmin Seuris, sijaitsee
Saimaan rannalla,
kauppatorin vieressä ja vain
muutaman sadan metrin
päässä Olavinlinnasta. Lähes
jokaisesta huoneestamme avautuu
huikea järvimaisema, jota ihaillen
on upea herätä uuteen aamuun.
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S-ryhmän hotellit, rekisteriseloste
Smarter events with Lyyti
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