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KLÄPPI 2018
LAPIN ALUEELLISET NUORISOTYÖPÄIVÄT
2.- 3.10. Sodankylä, Luosto

KLÄPPI 2018 alueellisten nuorisotyöpäivien kokous-, ruokailu- ja majoitustilat
Lapland Hotel Luostotunturi, Ametistikylpylä sijaitsee keskellä Luoston kelokylää. Ametistikylpylä tarjoaa viihtyisän
majoituksen, rentouttavia hemmotteluhoitoja ja toimivat kokouspalvelut. Luoston kelokylä sijaitsee keskellä kaunista Lapin
luontoa ja kansallispuiston liikuntamaastot lähtevät aivan hotellin kynnykseltä.
Lisätietoja hotellin palveluista: www.laplandhotels.com/FI/lapin-hotellit/luosto/lapland-hotels-luostotunturi.html
RUOKAILUT:
Kokouspaketti 1: 64 €/ hlö: 2 x lounas, 1 x päivällisbuffet
Kokouspaketti 2: 48 €/ hlö: lounas ja päivällisbuffet (vain 2.10.)
Kokouspaketti 3: 40 €/ hlö: 2 x lounas
Kokouspaketti 4: 20 €/ hlö: lounas
MAJOITUS:
1- 5-hengen huoneet:
joissa: suihku/ wc, tv/radio, hiustenkuivaaja. Kaikki huoneet ovat savuttomia. Osassa on parveke tai terassi.
Yhden hengen huone
90 €/hlö/vrk
Kahden hengen huone
47 €/hlö/vrk
Kolmen hengen huone
42 €/hlö/vrk
Neljän hengen huone
39 €/hlö/vrk
Viiden hengen huone
37 €/hlö/vrk
(Huoneissa 2 sänkyä alhaalla ja 3 sänkyä parvella)
Hotellihuoneisto Tunturisuite/ Ametistisuite:
1-2 makuuhuonetta, olohuone, keittiö ja sauna
144 €/ Tunturisuite/vrk max 3 henkilöä/ huoneisto
260 €/ Ametistisuite/vrk max 5 ehnkilöä/ huoneisto
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Kelohuoneisto:
40m2 kelohuoneisto kävelymatkan päässä hotellista (300-500m).
Huoneistossa yksi tupa, jossa takka, minikeittiö, sauna/ suihku/wc ja
parikerrosvuoteet (4m pitkä, alapeti 120 cm leveä, yläpeti 80 cm
leveä)
60 €/ henkilö/ vrk, kun kaksi henkilöä huoneistossa
50 €/ henkilö/vrk, kun kolme henkilöä huoneistossa
45 €/ henkilö/vrk, kun neljä henkilöä huoneistossa
Hinnat sisältävät aamiaisen, kylpylän ja kuntosalin vapaan käytön.
Kaikissa huonetyypeissä on langaton internet-yhteys.
Kokouspaketti ja majoitus laskutetaan samalla laskulla ilmoittautumisten perusteella tapahtuman jälkeen.
Peruutukset 21.9. mennessä, sen jälkeen peritään 100 % hinta varatuista majoituksesta, ruokailuista ja kahvituksista
(kahvitusten hinta 27 e/hlö). Tarvittaessa ruokailut voi maksaa myös paikan päällä.

Lisätietoja majoituksesta ja ruokailuista, peruutukset ja kaikki laskutuksen liittyvät tiedustelut:
Lapland Hotels Luostotunturi
Inga Örn, myyntipäällikkö
inga.orn@laplandhotels.com
016 620 4665 / 040 753 5893

Ilmoittautumisaika 20.8.-9.9. - Muista ilmoittautua molempien linkkien kautta!
Suosittelemme käyttämään sähköpostiisi saapunutta ilmoittautumislinkkiä, jolloin saat myös automaattisen vahvistuksen ilmoittautumisesta.

1.

Ilmoittautuminen tapahtumaan Lapin AVI nuorisotoimi webropol-linkki:
www.webropolsurveys.com/S/61AF987C971847A9.par

2. Majoituksen ja ruokailujen varaus hotellin ilmoittautumisjärjestelmän kautta, sekä erityisruokavalioiden ilmoittaminen
kahvituksia varten: www.lyyti.in/KLAPPI_2018
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