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Lofootit 7 pv
Original Sokos Hotel Arina ****
Oulun tuomiokirkko ja Oulun kauppatori sijaitsevat 10 minuutin kävelymatkan päässä. Hotellissa on ilmainen langaton
internetyhteys huoneissa, kuntosali ja yökerho. Huoneita hotellissa on yli 200. Skandinaaviseen tyyliin sisustetusta kahden
henkilön huone on upeat keskustanäkymät esimerkiksi kävelykatu Rotuaarille ja Pakkahuoneenkadulle. Huoneet sijaitsevat 2-7
kerroksissa. Huoneen erilliset vuoteet (100 cm) tarjoavat rentouttavat yöunet kiireisenkin päivän jälkeen. Huoneissa on suihku tai
amme. Muu varustelu: tv, tallelokero, ilmastointi, parkettilattia, silitysvälineet, hiustenkuivain, langaton internet-yhteys,
tallelokero, tv ja minibaari. Runsas buffetaamiainen tarjoillaan täysin uusitussa aamiaisravintolassa. Hotellissa on useita
ravintoloita, joista uusimpana Amarillo ja Frans & Camille, joka tarjoaa hienostuneita elämyksiä rennon ajattomassa
tunnelmassa.

Pakkahuoneenkatu 16, Oulu

08 3123 111

http://www.sokoshotels.fi/hotellit/oulu/arina/

Lapland Hotel Kilpis **+
Lapland Hotels Kilpis sijaitsee Suomen pohjoisimmassa Lapissa Kilpisjärven rannalla ja Saanatunturin läheisyydessä. Hotellissa
on yhteensä 35 hotellihuonetta, joista kymmenen on yhden hengen huonetta, 18 kahden hengen huonetta ja yksi näköalasviitti.
Hotellihuoneiden lisäksi on tarjolla myös muunlaisia majoitusvaihtoehtoja: 14 lomahuoneistoa 2-6 hlölle, joissa on suihku/wc,
olohuone, keittiö, televisio ja puhelin. Hotellissa on myös saunaosasto, rantasauna, avanto, suksien huolto- ja
säilytysmahdollisuus, hiihtovälinevuokraus ja 3 lemmikkihuonetta. Kilpis-hotellin suuresta ravintolasta on näköala Kilpisjärven yli
ja Norjan ja Ruotsin tuntureille.

Käsivarrentie 14206, 99490, Kilpisjärvi

+358 16 323 300

http://www.laplandhotels.com/fi/lapin-hotellit/kilpisjarvi/lapland-hotel-kilpis.html

Scandic Svolvaer ***
Scandic Svolvær sijaitsee saaressa Svolvaerin sataman keskellä. Hotellissa on 146 huonetta, joissa osassa on parveke ja
näköala. Hotellin à la carte -ravintola ja baari sijaitsee veneen muotoisessa rakennuksessa, josta avautuu panoraamanäköala
Svolvaerin satamaan ja sitä ympäröivälle upealle maaseudulle. Maksuton langaton internetyhteys huoneissa ja hotellin
yhteisissä tiloissa.

Lamholmen, 8305, Svolvar

+47 76 072 222

http://www.scandichotels.fi/hotels/norja/svolvaer/svolvaer/#.vnejiuqlrd8

Hotel Fjället ****
Hotel Fjället sijaitsee Björklidenin upeassa tunturimaisemassa. Hotellissa on yhden ja kahden hengen huoneita. Majoitukseen
sisältyy aamiainen ja ilmainen Wi-Fi. Kaikissa huoneissa on tv ja oma kylpyhuone, jossa on suihku.

Björklidenvägen 70, 98193,

+46 980 641 00

Björkliden
http://bjorkliden.com/en/

Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=15974
tai soita 0201 303 303 (ma-pe 9-17).

Pohjolan Matka käyttää valtakunnallista 0201 -yritysnumerointia, jolloin soitettaessa puhelujen hinnat ovat 8,35 snt/puh + 16,69
snt/min (alv. 24 %), ulkomailta ko. maan ulkomaanpuhelumaksu.

