
  

  
 

     

 

 

 

 

Kiitos tarjouspyynnöstä ja mielenkiinnosta hotelliamme kohtaan.  

Ohessa tarjoushintamme ja tietoa huoneista OGC- turnaukseen  

13.-15.1. ja 22.-24.1.2023  

Säästöluokanhuoneet:  

2-hh 90€/vrk/huone  

Kattohuoneet:  

1-hh 80€/vrk/huone 

2-hh 100€/vrk/huone   

Saunallinen huone: 

1-hh 100€/vrk/huone 

2-hh 120€/vrk/huone 

3-hh 129€/vrk/huone (2-hh lisävuoteella) 

4-hh 149€/vrk/huone (2-hh+ levitettävä sohva tai 2 lisävuodetta) 

Lisävrk:t samoilla hinnoilla. 

  

Säästöluokan 2-hengen huone on kooltaan 14 m2 ja kylpyhuone (suihku/wc) on erittäin pieni.  

Standard huoneemme kylpyhuoneessa on oma sauna. Löylyt voi ottaa silloin kuin se itselle sopii. 

Osa huoneista sijaitsee 2.- ja 3.krs:ssa, joihin saattaa kuulua melua Karaoke Barista. Suurimpaan 

osaan saunallisista huoneista on mahdollista laittaa 1 lisävuode. Kaksi lisävuodetta mahtuu 2 

huoneeseen. Neljä henkeä mahtuu myös saunallisen parivuoteelliseen 3 nuorta ja 1 lisävuoteella. 

Kattohuoneet 5.krs:ssa ovat yhden hengen huoneita suihkulla tai höyrykylvyllä. 

Kattohuoneista vain 3 kpl on 2-hengen huoneita. 

Hissillä pääsee 4.krs:een saakka ja siitä noustaan portaat ylös. 

 

TARJOUS  



  

  
 

Huoneissamme on 32”-40” kokoiset taulutelevisiot ja ilmainen koko talon kattava langaton 

internet yhteys. Aulassa on asiakkaiden käytössä tietokone ja tulostin. 

Kaikissa huoneissa varusteluina on mm. työpöytä, puhelin, minibar, kylpypyyhkeet, 

hiustenkuivaaja, vedenkeitin ja saippua/shampoo annostelijat. 

Hotellin aamiaisravintolassa on kahvia/teetä tarjolla hotellin asukkaille illalla klo 21 saakka. 

Majoitushintaan sisältyy runsas buffet aamiainen (7-11 la,su ja 6.30-10.15 ma-pe) ja alv sekä 

mahdollisuus käyttää yleistä saunatilaamme 5.krs:ssa klo 16-22 joka päivä. Tarvittaessa voidaan 

aamiaisajassa joustaa(+-1h), mutta tapauskohtaisesti harkitaan. Muita ruokailuja hotellilla ei ole. 

Maksuvälineinä hyväksymme paikan päällä käteisen, pankki- tai luottokortin, 

yhteislaskulla/joukkue. Huoneet voi maksaa myös etukäteen tilillemme. 

Toivomme tarjouksen johtavan huonevarauksiin ja autamme mielellämme lisäkysymyksissä.  

Huoneet ovat koko ajan myynnissä myös muille eli mahdolliset varaukset sitten varaustilanteen 

mukaisesti. Hinnat suoraan hotellista koodilla “OGC 2023” ja on voimassa kunnes huoneet on 

kaikki myyty. 

 

Pia Arolaakso | Hotellipäällikkö | hotel@hotelapollo.fi  

Hotel Apollo 

Asemakatu 31-33 | 90100 Oulu 

T: +358 8 522 11 

hotelapollo.fi  

     

 

 

 

Best Western Hotel Apollon huoneet varattavissa myös sivulta: www.bestwestern.fi      

 

 

 

 

Best Western Hotel Apollo   Puh +358 8 522 11 

Asemakatu 31-33, 90100 OULU   Fax +358 8 372 060, hotel@hotelapollo.fi 

http://www.hotelapollo.fi/
http://www.bestwestern.fi/
https://www.bestwestern.fi/we-care-clean

