
Original Sokos Hotel Royal Vaasa 

19.-21.5.2023 (2 vrk) 

Huonetyyppi Standard Class 
Hinta 92 € / yhden hengen huone / vrk 
102 € / kahden hengen huone / vrk 
122 € / kahden hengen huone lisävuoteella / vrk 

Hinnat sisältävät runsaan buffetaamiaisen sekä sauna- ja allasosaston käytön. 

Muut ehdot Yllä olevista hinnoista myönnämme Sporttiklubietuja joukkueille, jotka kuuluvat 
Sporttiklubiin. 
Kiintiön huonehinnat eivät oikeuta bonuksiin vihreällä S-Etukortilla. 

Majoittujat varaavat huoneet kiintiöstä varauskoodia BCHEER23 käyttäen 21.4.2023 mennessä. 
Varaukset voi tehdä hotellin myyntipalvelusta: 
Puhelin: +358 10 784 0010 
s-post: sales.royalvaasa@sokoshotels.fi 

**************************** 

Sokos Hotel Royal Vaasa  
Varaustunnus BCHEER23 on voimassa ennen 21.4.2023 tehtäviin varauksiin. 
Huoneet kannattaa varata ennen 7.4.2023 sillä kiintiöstä vapautetaan 50% ei-varatuista huoneista 
muiden käyttöön. 21.4. jälkeen huoneita on saatavilla päivän hinnan mukaisesti.  

Huonetyyppi Standard Class, huoneiden hinta / vrk 

- 92 € / yhden hengen huone / vrk 
- 102 € / kahden hengen huone / vrk 
- 122 € / kahden hengen huone lisävuoteella / vrk 

Hinnat sisältävät runsaan buffetaamiaisen sekä sauna- ja allasosaston käytön. 

Muut ehdot:  
Yllä olevista hinnoista myönnämme Sporttiklubietuja joukkueille, jotka kuuluvat Sporttiklubiin.  
kiintiön huonehinnat eivät oikeuta bonuksiin vihreällä S-Etukortilla. 

Varaukset: 
puhelin: +358 10 784 0010  
s-post: sales.royalvaasa@sokoshotels.fi 

 

 

 

 

 

 



Hotel Astor 
Ajankohta 19 –21.5.2023 

Yhden hengen huone 99 €/vrk/huone 
Kahden hengen huone 65 €/hlö/vrk/huone 
Lisävuode aikuinen 32€/vrk/hlö 
Lisävuode lapsi alla 12 v. 16€/vrk/hlö 

Hinnat sis. aamiaisen sekä arvonlisäveron. 

 

Hotel Astor  
Määrättyä kiintiötä tai varauksen takarajaa ei ole, mutta koska Vaasassa on muitakin tapahtumia, 
hotellit täyttyvät nopeasti. Tämän vuoksi nopeus on valttia. 
Varaustunnus  WCV    xxx mennessä tehtäviin varauksiin.  

Huonetyyppi    , huoneiden hinta / vrk 

- 99 € / yhden hengen huone 
- 65 € / kahden hengen huone  
- 32 € / lisävuode, aikuinen  
- 16 € / lisävuode, lapsi alle 12 v  

Hinnat sis. aamiaisen + alv   
 
Varaukset: 
Hotel Astor 06-3269111  
Sähköposti: astor@astorvaasa.fi 

 

Hotel Vallonia 
Ajankohta 19 –21.5.2023 
Yhden hengen huone 95€/vrk/huone 
Kahden hengen huone 112€/vrk/huone 
Kahden hengen huone 1-lisävuodella 46€/hlö/vrk 
Kahden hengen huone 2-lisävuodella 41€/hlö/vrk 

Hinnat sis. aamupala buffetista, iltasauna, pysäköinti parkkihallissa sekä hotellissa on mahdollista 
tilata iltaruoka klo 18-21. 

All Sport pisteet http://www.allsport.fi/?page=koti 

Varaus VARAUSKOODI: ”WCV” 
Hotel Astor 
Puh.  06-3269111 
Sähköposti: astor@astorvaasa.fi 
Hotel Vallonia 
Puh.  06-3288200  
Sähköposti: info@vallonia.fi. 



Hotel Vallonia 
Määrättyä kiintiötä tai varauksen takarajaa ei ole, mutta koska Vaasassa on muitakin tapahtumia, 
hotellit täyttyvät nopeasti. Tämän vuoksi nopeus on valttia. 

Varauskoodi ”WCV”  

Huonetyyppi, huoneiden hinta / vrk: 

- 95 € / yhden hengen huone / vrk 
- 112 € / kahden hengen huone / vrk 
- 45 € hlö / kahden hengen huone 1-lisävuoteella / vrk  
- 41 € hlö / kahden hengen huone 2-lisävuoteella / vrk 

Hinnat sis. aamupala buffetista, iltasauna, pysäköinti parkkihallissa sekä hotelli tarjoaa iltaruoan klo 18-21.  
 
Muuta: 
All Sport pisteet  http://www.allsport.fi/?page=koti 

Varaukset 
Hotel Vallonia 06-3288200  
Sähköposti: info@vallonia.fi. 

 

  



ORIGINAL SOKOS HOTEL VAAKUNA VAASA  

19.-21.5.2023 

Hinnat yhden hengen standardhuone á 147 €/vrk 
kahden hengen standardhuone á 162 €/vrk 
kahden hengen stardardhuone + lisävuode á 177 €/vrk 

yhden hengen superiorhuone á 162 €/vrk 
kahden hengen superiorhuone á 117 €/vrk 
kahden hengen superiorhuone + lisävuode á 192 €/vrk 
kahden hengen superiorhuone + 2 lisävuodetta/vuodesohva á 207 €/vrk 

yhden hengen teemahuone á 187 €/vrk 
kahden hengen teemahuone (parivuode) á 202 €/vrk 

yhden hengen junior suite á 227 €/vrk 
kahden hengen junior suite (parivuode) á 242 €/vrk 
kahden hengen junior suite (parivuode + lisävuode) á 257 €/vrk 

Huonehintaan sisältyy runsas buffet-aamiainen, kuntosalin käyttö, hotelliasukkaiden 
saunavuoro, langaton internet ja alv. 

Maksutapa ja varaukset  
Jokainen joukkue varaa ja maksaa huoneet itse. Huoneet tulee varata 28.2.23 mennessä, 
jolloin mahdolliset jäljellä olevat huoneet vapautuvat myyntiin. Sen jälkeen tehtäviin 
varauksiin tarjoamme päivän parasta hintaa. 

Varaukset suoraan hotellista:  
sähköposti: sales.vaasa@sokoshotels.fi, 
puh. +358 20 780 8850, maininta: Cheerleadingkisat 

**************************** 

  



Scandic Vaasa 
Rosteninkatu 6 

Aika 19.-20.5.2022 

Huonetyyppi Standard 
Hinta 100 € yhden hengen huone / vuorokausi 
110 € kahden hengen huone / vuorokausi 

Huonetyyppi Superior 
Hinta 120 € yhden hengen huone / vuorokausi 
130 € kahden hengen huone / vuorokausi 
150 € kahden hengen huone lisävuoteella / vuorokausi 

Scandic Waskia 
Lemmenpolku 3 
Aika 19.-20.5.2022 

Huonetyyppi Standard Queen (parivuode) 
Hinta 100 € yhden hengen huone / vuorokausi 
110 € kahden hengen huone / vuorokausi 
130 € kahden hengen huone lisävuoteella / vuorokausi 

Huonetyyppi Standard Family 
Hinta 110 € yhden hengen huone / vuorokausi 
120 € kahden hengen huone / vuorokausi 
140 € kahden hengen huone lisävuoteella / vuorokausi 
160 € kahden hengen huone lisävuoteella kahdelle / vuorokausi 

Huonetyyppi Superior Family 
Hinta 125 € yhden hengen huone / vuorokausi 
135 € kahden hengen huone / vuorokausi 
155 € kahden hengen huone lisävuoteella / vuorokausi 
175 € kahden hengen huone lisävuoteella kahdelle / vuorokausi 

Majoitustiedot 
Scandicin huonehintaan sisältyy aina 
- Runsas luomutuotteita sisältävä aamiainen 
- Maksuton Wi-Fi 

Varaaminen ja maksaminen 
Jokainen joukkue varaa ja maksaa huoneensa yhtenäisesti kokous- ja ryhmämyynnistä osoitteesta 
sales.turku@scandichotels.com   
puhelimitse numerosta 0300 870 885.  

Hinnat saatavilla kiintiönimellä WCV Kilpailut AVOIN. 
Huoneet ovat varattavissa 05.05.2023 mennessä tai hotellin varaustilanteen mukaan. 

**************************** 


