SHL2020 10.-13.9.2020
Majoituksen varausohje:
-

Majoitusvaraukset tehdään osoitteessa www.vanajanlinna.fi etusivulla olevasta varauslaatikosta
tilaisuuden omalla kampanjakoodilla SHL2020

-

Valitse kalenterista oikeat päivät, syötä haluttu määrä huoneita ja henkilöitä

-

Syötä kampanjakoodi SHL2020 kohdassa ”kampanja”

-

Klikkaa ”Tarkista saatavuus”. Ohjelma antaa vain kiintiössä vapaana olevan kapasiteetin.
Valittavissa on kuvausten mukaiset huonetyypit.

Hinnat:
140 € / Päälinnan sekä Ratsulan alueiden huone / yö
210 € / saunallinen Club Suite / yö
280 € / 2 makuuhuoneen huoneisto / yö
380 € / saunallinen 2 makuuhuoneen Grand Suite / yö
380 € / saunallinen 2 makuuhuoneen Villas-huoneisto / yö
420 € / 3 makuuhuoneen huoneisto / yö
Kaikkia huoneita voidaan käyttää joko yhden tai kahden hengen huoneina.
Hintaan sisältyy aamiainen, joka tarjoillaan ravintolassamme arkisin klo 7.00-9.30.
-

Valitse toivomasi huonetyyppi ja klikkaa ”Varaa”.

-

Seuraavaksi näet valitsemasi majoituksen ostoskorissa, klikkaa ”Jatka”.

-

Lisää pyydetyt tiedot ja tallenna varaus. Hyväksy myös varaus- ja peruutusehdot, luettavissa alla.
Kenttään ”Kommentit ja toivomukset” voit lisätä
o lisävuodetarve (hinta: 40 €/hlö/yö sis. aamiaisen, maksu paikan päällä. Huom! Standardhuoneluokan huoneeseen ei mahdu lisävuodetta)
o muut asiat, jotka haluatte meidän tietävän varaukseenne liittyen

-

Klikkaamalla Jatka näet yhteenvedon varauksesta tarkistettavaksenne. Klikkaamalla Maksu pääset
maksamaan varauksen. Maksutavat: tavallisimmat verkkopankit sekä Visa ja MasterCard –
luottokortit sekä MobilePay.

-

Maksettuasi varauksen saat varausvahvistuksen sähköpostiisi.

Huomioittehan että vain maksettu varaus on voimassa!
Kaikki varauksiin liittyvät kyselyt ja lisätiedot: tapahtumat@vanajanlinna.fi

Vanajanlinna Oy, Vanajanlinnantie 476, 13330 Harviala Hämeenlinna
www.vanajanlinna.fi

Varaus- ja peruutusehdot
Varaukset tulee tehdä 20.8.2020 mennessä ainoastaan varausjärjestelmän kautta osoitteessa www.vanajanlinna.fi
Varauksia ei voi tehdä puhelimitse.
Varaukset maksetaan välittömästi varauksen teon yhteydessä verkkopankissa tai luottokortilla.
Varauksen voi perua 20.8.2020 saakka toimistokuluilla 25 €, pidätämme tämän suoraan palautettavasta summasta.
Peruutus tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen tapahtumat@vanajanlinna.fi
Peruutuksen yhteydessä tulee ilmoittaa täydelliset pankkiyhteystiedot jonne jo maksettu summa palautetaan.
Tämän jälkeen varaukset voi perua mutta maksettua summaa tai sen osia ei palauteta.
Poikkeuksena: tämän jälkeenkin varauksen voi perua lääkärintodistuksella toimistokululla 25€, jonka pidätämme
palautettavasta summasta. Todistus tulee toimittaa skannattuna osoitteeseen tapahtumat@vanajanlinna.fi
Peruutuksen yhteydessä tulee ilmoittaa täydelliset pankkiyhteystiedot jonne maksettu summa palautetaan.

Vanajanlinna Oy, Vanajanlinnantie 476, 13330 Harviala Hämeenlinna
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