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PAUn XVII Talvipäivät Rovaniemi
PAUn ensitalven talvipäivät pidetään Rovaniemellä 1.-2.4.2023.
Talvipäivien pääpaikkana on Santa's Hotel Santa Claus Korkalonkatu 29, 96200
Rovaniemi Lappi. Täällä on avajaiset ja ammattiryhmien kokoukset, iltajuhla sekä
sunnuntai aamun työehtoklinikka.
PAUn Rovaniemen osaston talvipäivätoimikunta on päässyt jo hyvään
suunnitteluvauhtiin, ja luvassa on ikimuistoiset talvipäivät. Talvipäivien oheisohjelmasta
tiedotetaan tarkemmin syksyllä. Ohjelmassa on ainakin keilausta.
Kaikki hotellivaihtoehdot sijaitsevat Rovaniemen keskustassa, pienen kävelymatkan
päässä toisistaan.

Santa’s Hotel Santa Claus
Myyntipalvelu / Sales Department, Korkalonkatu 29
96200 Rovaniemi. Tel: +358 (0) 400 102 200
rovaniemi@santashotels.fi .www.santashotels.fi
Varausta tehdessä muista mainita koodi 1096170 ja PAU.
35 x Standard huone 1hh /195 € / yö, 2hh / 201 € / yö, Lisävuode +33 € / yö
40 x Superior huone 1hh / 228 € / yö, 2hh / 234 € / yö, Lisävuode +33 € / yö
Myymättä jääneiden huoneiden vapautus kiintiöstä 31.8.2022. Sen jälkeen varaukset
pyynnöstä saatavuuden mukaan.
Maksu 30 päivä ennen tuloa.
Yksittäisen varauksen voi perua 30 päivää ennen tuloa (max 5 huonetta)

Scandic Pohjanhovi ja Scandic Rovaniemi City
Jokainen majoittuja varaa huoneensa itse osoitteesta:
http://www.scandichotels.fi/?bookingcode=BPAU010423
Varaukset voi tehdä varaustunnuksella BPAU010423 myös puhelimitse tai
sähköpostitse hotellin yhteystietoja käyttäen.
Scandicin huonehintaan sisältyy aina
Runsas luomutuotteita sisältävä aamiainen, maksuton Wi-Fi
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Scandic Pohjanhovi
Pohjanpuistikko 2
96200 ROVANIEMI
Aika 1 – 2.4.2023
Hinta 134.00 € yhden hengen huone / vuorokausi
154.00 € kahden hengen huone / vuorokausi
Scandic Rovaniemi City
Koskikatu 23
96200 ROVANIEMI
Aika 1-2.4.2023
Hinta 139.00 € yhden hengen huone / vuorokausi
159.00 € kahden hengen huone / vuorokausi
Avoin huonekiintiö Hotelli tekee kiintiövarauksen tarjotulla hinnalla, ja huoneet ovat
varattavissa varaustilanteen mukaan. Hotellilla on tarvittaessa oikeus yksipuolisesti
sulkea kiintiön saatavuus.
Huoneet ovat varattavissa 18.3.2023 mennessä tai hotellin varaustilanteen mukaan.

Original Sokos Hotel Vaakuna
Huoneet voi varata nettisivuiltamme osoitteessa www.sokoshotels.fi varauskoodilla
BPAU2023.
Huonemäärä: 50 x standard twin huone (1–2 henkilön majoitukseen)
Huonehinta:
120 € / yhden hengen standard huone / vrk
140 € / kahden hengen standard huone / vrk
20 € / lisävuode / vrk
Kaikki huoneet ovat fyysisesti kahden hengen huoneita, huonehinta määräytyy
majoittujien henkilömäärän mukaan.
Hintaan sisältyy aamiainen sekä iltasauna. Huoneet ovat käytössänne tulopäivänä klo
15:00. Huoneiden luovutus on lähtöpäivänä klo 12:00 mennessä.
Lisäksi huonevarauksia voi tehdä suoraan myyntipalvelusta joko puhelimitse 020 1234
695 tai sähköpostitse vaakuna.rovaniemi@sok.fi
Huoneet varattavissa kiintiöstä 1.3.2023 saakka, jonka jälkeen varaamattomat huoneet
peruuntuvat kiintiöstä automaattisesti. Tämän jälkeen huoneet ovat varattavissa
hotellin varaustilanteen mukaisesti päivän hinnalla.
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Arctic City Hotel
Kiintiön nimi on Posti ja Logistiikka-alan Union talvipäivät ja
varaukset voidaan tehdä sales@cityhotel.fi tai hotel@cityhotel.fi.
Varaukset: Vieraat varaavat ja maksavat majoituksensa itse suoraan hotelliin
Peruutus: Huonevaraukset voidaan perua kuluitta ennen kuin varaus on maksettu.
Maksun jälkeen mahdollisen peruutuksen sattuessa, ennakkomaksu käsitellään
peruutuskuluina.
159 € / 1–2 hengen Classic huone / vrk
189 € /1–2 hengen Style huone /vrk
Huoneet ovat käytössänne tulopäivänä klo 15.00. Huoneiden luovutus on lähtöpäivänä
klo 12.00 mennessä. Hintaan sisältyy aamiainen, iltasauna sekä alv.
Kiintiö laukeaa 45 vrk ennen tulopäivää.

Talvipäiväterveisin

Jarmo Tuominen

Jyrki Sutinen

työehto- ja järjestöasiantuntija

talvipäiväjärjestelytoimikunnan pj

jarmo.tuominen@pau.fi

jyrki.sutinen@posti.com

040 315 4401

050 3011264
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