
Huonehinnat sisältävät majoituksen standard-huoneissa, runsaan buffetaamiaisen ja asiakassaunan. Tarjoushin-
taisia huoneita sekä lisävuoteita on varattavissa rajoitettu määrä, saatavuus tarkistettava varauksen yhteydessä.

Hinnat sisältävät Sporttiklubi-jäsenille myönnettävät edut, joiden saaminen edellyttää laskun maksamista yhteis-
laskulla ennakkoon tai vaihtoehtoisesti käteisellä tai henkilökohtaisella maksukortilla hotellissa sisäänkirjoittau-
tumisen yhteydessä. Ryhmävaraus tulee taata etukäteen luottokortin numerolla. Hinnoista ei makseta komissiota 
tai välityspalkkiota eikä S-ryhmän muiden kanta-asiakasjärjestelmien etuja.

MESTAREIDEN CUP MC 2017        
1.-3.9., 8.-10.9., 15.-17.9. ja 22.-24.9.2017

 ORIGINAL SOKOS HOTEL HAMBURGER BÖRS

• kahden hengen huone ja  
   2 lapsen lisävuodetta 28,25 € /hlö/vrk

• kahden hengen huone ja lapsen lisävuode  32,67 € /hlö/vrk

• kahden hengen huone  41,50 € /hlö/vrk

• yhden hengen huone     78 € /hlö/vrk

ORIGINAL SOKOS HOTEL CITY BÖRS

• kahden hengen huone ja  
   2 lapsen lisävuodetta 27,00 € /hlö/vrk 

• kahden hengen huone 

   ja lapsen lisävuode                                            31 € /hlö/vrk 

• kahden hengen huone 39 € /hlö/vrk

• yhden hengen huone 73 € /hlö/vrk

RADISSON BLU MARINA PALACE HOTEL

• kahden hengen huone ja lapsen lisävuode 36,67 € /hlö/vrk 

• kahden hengen huone 49 € /hlö/vrk

• yhden hengen huone  93 € /hlö/vrk

Erikoishinnat joukkueille  (min. 6 hlö)  • Lisätietoja laajasta 

ravintolavalikoimastamme  

raflaamo.fi/turku

• Kysy myös 

ruokailuvaihtoehdoistamme.  

Sporttimenut ja puolihoitoateriat 

alk. 14,50 4. Tilaukset vähintään 

viikkoa ennen.

LISÄTIEDOT JA VARAUKSET: 

Radisson Blu Marina Palace Hotel 

puh. 020 1234 710 

sales.turku@radissonblu.com     

www.radissonblu.fi/hotelli-turku

Original Sokos Hotel Hamburger Börs  

puh. 02 337 381 

Original Sokos Hotel City Börs  

puh. 02 336 4110

myyntipalvelu.turku@sokoshotels.fi    

www.sokoshotels.fi



ETUJA SPORTTIREISSUILLE  
– LIITY SPORTTIKLUBIIN
Varmista joukkueellesi edullinen majoitus 
ja muita etuja S-ryhmän toimipaikoissa.

Sporttiklubi on Sokos Hotellien ja Radisson Blu -hotellien 
yhteinen jäsenohjelma. Sporttiklubiin voivat liittyä kotimaiset 
urheiluseurat ja -joukkueet, ryhmän minimikoko on 11 henkilöä. 
Sporttiklubi toimii Suomessa, Tallinnassa ja Pietarissa. 
Liittyminen klubiin on maksutonta. 

• Edulliset majoitushinnat  
koko sporttiryhmälle 

• Ryhmäetu majoituksesta  
– 16 maksaa, yksi yöpyy 
ilmaiseksi

• Runsas aamiainen

• S-ryhmän lahjakorttietu

• Etuja ABC Liikenne-
myymälöissä

KLUBIN EDUT:

sokoshotels.fi/sporttiklubi >>KATSO LISÄÄ JA LIITY NYT JÄSENEKSI:


