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LAPLAND HOTEL TAMPERE 

Lapland Hotel Tampere on mahdollisuus nauttia Lapin elämyksellisyydestä keskellä 
kaupungin sykettä. Hotellin läheisyydessä sijaitsee muun muassa Tampere-talo, jossa 
esiintyvät maailmanluokan artistit ja se toimii myös messujen sekä kongressien 
tapahtumapaikkana.   

Keskustan tuntumassa sijaitsevan hotellin 141 huonetta on sisustettu taidolla ja tyylillä 
vaativammankin matkaajan makuun. Huoneiden design on saanut vaikutteita 
luonnosta ja Lapin tarinoista. Lapland Hotel Tampereen monipuoliset kokoustilat luovat 
hyvät puitteet niin pienille kuin isoille kokouksille, juhlille sekä tapahtumille. 

Dabbal Kitchen & Bar palvelee paikallisia ja kauempaa tulleita vieraita tuomalla 
pöytään pohjoisen luonnon ainutlaatuiset maut elämyksenä, joka hivelee myös silmiä. 
Keittiömestarimme suhtautuu työhönsä kunnianhimoisella, mutta rennolla otteella.  

 

Olet sydämellisesti tervetullut vieraaksemme! 
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TARJOUS         30.9.2019 

 

Tampereen puhallinorkesteriyhdistys ry 
Päivi Pyymäki 
tampu.info@gmail.com 

 

 

Kiitämme tarjouspyynnöstänne. Tarjoamme teille seuraavaa: 

 

Ajankohta  22. – 23.5.2020  
 Huonemäärä  20 huonetta (parivuoteellisia) 
 
Ajankohta  23. – 24.5.2020 
Huonemäärä  50 huonetta (25 x parivuode ja 25 x erilliset sängyt) 

Huonehinta  113,00eur / vrk / yhden hengen huone 
    128,00eur / vrk / kahden hengen huone 

    Huonehintaan sisältyy Aitojen makujen aamiainen 

Kiintiö Huoneet ovat varattavissa 22.4.2020 asti. Tämän jälkeen 
varaamattomat huoneet siirtyvät hotellille vapaaseen myyntiin 
päivän hinnalla saatavuuden mukaan. 

Varaukset Suoraan hotellista sovitulla tunnuksella 

 p. 03-383 0000 tai tampere@laplandhotels.com 

 

Maksutapana käteinen, pankki- tai luottokortti. 

 
Lisätietoja hotellistamme www.laplandhotels.com 

Lisätietoja ravintolastamme Dabbal Kitchen & Bar www.dabbal.fi   

 

Tarjouksemme on voimassa 14.10.2019 asti. Pyydämme teitä vahvistamaan tarjouksemme 
oheiseen päivämäärään mennessä. Toivomme tarjouksemme miellyttävän ja annamme 
mielellämme lisätietoja. 

 

Ystävällisin terveisin, 

Heidi Saari 
Lapland Hotels  

http://www.laplandhotels.com/
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Muut ehdot 

Pakottavista syistä hotellilla on oikeus siirtää varaus toiseen vähintään samantasoiseen 
majoituskohteeseen neuvoteltuaan asiasta tilaajan kanssa. Hotelli korvaa tilaajalle siirrosta aiheutuneet 
välittömät kustannukset. Mikäli ennakkomaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, katsotaan 
varaus peruutetuksi. 

Huone on käytettävissänne klo 15.00. Huoneen luovutus lähtöpäivänä klo 12.00. 

Hotellivarauksia ei koske valmismatkalaki. Hotellivarauksia käsittelee majoitus- ja ravitsemisasetus. 

Hotelli voi poiketa näistä ehdoista, tällöin poikkeavat ehdot ilmoitetaan tilauksen yhteydessä erikseen. 
 

Vakuutukset 

Suosittelemme asiakkaillemme matkavakuutusta mahdollisia poikkeustilanteita ja -tapauksia varten, 
koska hotellilla ei ole velvollisuutta hyväksyä peruutusta ilman peruutuskuluja esim. 
lääkärintodistuksen tai muun vastaavan perusteella. 
 

Force Majeure 

Lapland Hotels Oy:llä on oikeus perua varaus pakottavista syistä ns. force majeure- esteen vuoksi 
(hotelli ei voi toimittaa lupaamiaan palveluja esim. lakon, tulipalon, vesivahingon, luonnon katastrofin, 
sotatilan tms. tekijän vuoksi joka vaikeuttaa hotellin toimintakykyä). Tällöin asiakkaalle palautetaan 
maksettu ennakkomaksu. 

 

 


