Myyntipalvelu / KSO Matkailu- ja ravitsemiskauppa
Puhelin +358 10 7839 100
Sähköposti sales.kymenseutu@sok.fi

VAHVISTUS
13.6.2022

Golfin SM-kisat
Niinimäki Mika

MAJOITUSVAHVISTUS
Kiitos varauksesta. Meillä on ilo vahvistaa majoituskiintiö seuraavasti:
Paikka

Original Sokos Hotel Vaakuna, Hovioikeudenkatu 2, 45100 KOUVOLA
+358 10 7839101

Päivämäärä

29.6-1.7.2022

Varauskoodi

BGOLFINSM2022

Hinta/vuorokausi

140.00 EUR Standard Twin tai Queen huone yhdelle hengelle
160.00 EUR Standard Twin tai Queen huone kahdelle hengelle
Huonehinnat sisältävät runsaan buffetaamiaisen, asiakassaunan, hotellin kuntosalin käytön
sekä arvonlisäveron. Tarkemmat 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 on BGOLFINSM2022.
Varaus tulee taata luottokortilla tai maksaa ennakkoon.
Varauksen voi myös tehdä suoraan hotellista varauskoodia vastaan puhelimitse
+358 10 7839101 tai sähköpostilla reception.kouvola@sokoshotels.fi.
Tarjoushintaisia huoneita on rajoitettu määrä. Viimeinen varauspäivä varaustilanteen
salliessa on 22.6.2022.

Maksutapa

Jokainen majoittuja vastaa itse omista majoituskuluistaan. Maksutapana hyväksymme
käteisen, pankki- tai luottokortin. Jos tilaajalla on voimassa oleva laskutussopimus Kymen
Seudun Osuuskaupan kanssa, voidaan tilaajalle lähettää lasku jälkikäteen. Laskuun lisätään
laskutuslisä.

Henkilötietojen
luovuttaminen

Henkilötietolain mukaisesti kiintiöstä varanneiden henkilöiden tietojen luovutus
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-latauspistokkeita. Hotellin välittömässä läheisyydessä on myös maksuton paikoitusalue.

Uudistukset 2019-2021

Original Sokos Hotel Vaakuna, Kouvola on uudistunut! Hotellihuoneiden uudistuksissa on
käytetty alueellista inspiraatiota ja teemat kunnioittavat Pohjois-Kymenlaaksoa
monipuolisesti. Huoneteemoina ovat Pentik, Repovesi sekä Tykkimäki. Hotelliuudistuksessa
myös ravintola, kuntosali, kaikki kokous- ja saunatilat ovat saaneet uuden vivahteikkaan
ilmeen, joissa korostuu paikallisuus.

Tervetuloa vieraaksemme!

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

Myyntipalvelu / KSO Matkailu- ja ravitsemiskauppa, puh. +358 10 7839 100, arkisin 8.00 - 17.00
www.sokoshotels.fi

