
SEKES-kesäpäivät 21. – 22.8.2018, Joensuu 

 

Original Sokos Hotel Kimmel 

 

Itäranta 1 

80100 Joensuu 

 

 Huonehinnat:   

1 hh standard: 104 €/huone/vrk 

2 hh standard: 124 €/huone/vrk 

Superiorhuonelisä 25 €, lisävuode 25 €/vrk 

Hinnat sisältävät majoituksen lisäksi buffet-aamiaisen sekä asukassaunan ja uima-altaan 

käytön. 

 

Original Sokos Hotel Vaakuna 

 

Torikatu 20 

80100  Joensuu  

Huonehinnat:   

1 hh standard: 112 €/huone/vrk 

2 hh standard: 132 €/huone/vrk 

Superiorhuonelisä 25 €, lisävuode 25 €/vrk 

Hinnat sisältävät majoituksen lisäksi buffet-aamiaisen sekä asukassaunan ja porealtaan 

käytön. 

Teillä on kiintiöt, joista jokainen varaa ja maksaa huoneensa itse. Huoneet on varattavissa 

internetsivuiltamme www.sokoshotels.fi varaustunnuksella BSEKES . 

tai sähköpostitse osoitteista kimmel.joensuu@sokoshotels.fi / 

vaakuna.joensuu@sokoshotels.fi tai puhelimitse p. 020 1234660   

http://www.sokoshotels.fi/#_blank
mailto:kimmel.joensuu@sokoshotels.fi
mailto:vaakuna.joensuu@sokoshotels.fi


Huoneet tulee varata 6.8.2018 mennessä, jonka jälkeen varaamatta jääneet huoneet 

vapautuvat muuhun myyntiin. Huoneita voi varata myös tämän päivämäärän jälkeen 

annetuilla hinnoilla, mikäli hotelleissa on tilaa.  

 

Hotel Green Star 

Torikatu 16 

80100 JOENSUU 

 

Varauskoodi:  

Koodi SEKES on luotu ajalle 19. - 22.8.2018 nettiin www.greenstar.fi/fi/varaa. Jos viivyt 

Joensuussa tätä pidemmän ajan, varaushinta on käytettävissä järjestelmän kautta myös 

pidemmälle ajalle.  

Huoneita voi varata niin kauan kuin niitä on vapaana; tuossa ei ole siis suoraa kiintiötä. 

Asiakkaat voivat maksaa huoneet heti netissä tai ilmoittaa lisätietoja kohtaan mikäli 

majoitus laskutetaan.  

Hotellihuoneen hinta on 75 euroa/yö. 

 

Hotellin yhteystiedot:  

Vastaanotto 

Hotel GreenStar® 

Torikatu 16 

80100 JOENSUU 

Vastaanotto avoinna 

ma-pe klo 07.00 - 20.00 

la klo 08.00 - 20.00 

su klo 08.00 - 13.00 ja 15.00 - 19.00 

Yhteystiedot 

sähköposti: joensuu@greenstar.fi 

puhelin: +358 (0) 10 - 423 9390  

http://www.greenstar.fi/fi/varaa
mailto:info@greenstar.fi


Linkki etusivulle: https://www.greenstar.fi/fi/Etusivu 

 

Holiday Linnunlahti 

Linnunlahdentie 1 (aivan Joensuun Tiedepuiston vieressä, tien toisella puolella) 

80110 Joensuu 

+358 400 333 133 

sales(at)linnunlahti.fi 

www.linnunlahti.fi  

 

Vastaanoton aukioloajat 

Kesäisin ma-su klo 8-22 

Talvisin ma-su klo 8-20 

 

Täällä on elokuussa 2 vuorokauden minimi majoitusaika, joten eivät pysty tarjoamaan 

huoneistoja vain 1 vuorokaudeksi. Alustavasti näitä huoneistoja on varattu meille nyt 3 

kpl 29.6.2018 saakka, koodi SEKES.  

 

Hinnat:  

  

1-2 hengelle 119€/vrk 

3-4 hengelle 145€/vrk 

5-6 hengelle 170€/vrk  

  

Hintoihin sisältyy liinavaatteet, pyyhkeet sekä loppusiivous.  

 

 

https://www.greenstar.fi/fi/Etusivu
http://www.linnunlahti.fi/

