
 

 

Myyntipalvelu                VAHVISTUS 9.4.2019  
Maarit Jaakkola    
Puh. 02-445 5664  
maarit.jaakkola@sunborn.fi 
  
Suomen Pesäpalloliitto PPL Ry  
Ilona Näätänen 
Puh. 040-777 9001 
ilona.naatanen@pesis.fi 
 
 
LADY-PESIS 7.-8.9.2019 
 
MAJOITUSKIINTIÖ NAANTALIN KYLPYLÄSSÄ, RUISSALON KYLPYLÄSSÄ JA NAANTALIN PERHEHOTELLISSA 
 
 
   Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja vahvistamme teille seuraavaa; 

 

AJANKOHTA  la-su 7.-8.9.2019, osa huoneista jo pe 6.9. alkaen   

 

MAJOITUS  NAANTALIN KYLPYLÄ 

              https://www.naantalispa.fi/ 

   

      Deluxe  –huone 

      66 eur / henkilö / vrk, jaetussa 3-hengen huoneessa                

                       84 eur / henkilö / vrk, jaetussa 2-hengen huoneessa 

                   

                     Comfort –huone 

              79 eur / henkilö / vrk, jaetussa 2-hengen huoneessa 

                  134 eur / henkilö / vrk, 1-hengen huoneessa  

      

 Huoneen hinta sisältää: majoitus, buffetaamiainen sekä sauna- ja allasosaston     

    vapaa käyttö.  

 

 

MAJOITUS  RUISSALON KYLPYLÄ 

                                   https://www.ruissalospa.fi/ 
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      Superior  –huone 

                        50 eur / henkilö / vrk, jaetussa 3-hengen huoneessa    

                    60 eur / henkilö / vrk, jaetussa 2-hengen huoneessa 

 

     Comfort -huone  

                54 eur / henkilö / vrk, jaetussa 2-hengen huoneessa 

                  94 eur / henkilö / vrk, 1-hengen huoneessa  

 

 Huoneen hinta sisältää:  majoitus, buffetaamiainen sekä  sauna- ja allasosaston     

    ja kuntosalin vapaa käyttö.  

 

MAJOITUS  NAANTALIN PERHEHOTELLI 

    http://www.naantalispa.fi/familyhostel/familyhostel_FI.html 

 

”Naantalin Perhehotellissa, Kylpylän välittömässä läheisyydessä, asut edullisesti ja 

tilavasti hostel-tasoisessa huoneistossa. Kaksi tai kolme 2-hengen huonetta 

muodostavat huoneiston, jossa on keittomahdollisuus, jääkaappi, tv, suihku, 

pyyhkeet ja vuodevaatteet”.   

 

26 eur / henkilö / vrk, jaetussa 2-hengen huoneessa (kaksiossa) 

52 eur / henkilö / vrk, 1-hengen huoneessa (kaksiossa) 

 

Huom! Hintaan ei sisälly aamiaista tai sauna- ja allasosaston käyttöä.  

Kyseiset palvelut ovat ostettavissa lisämaksusta:  

* buffetaamiainen Naantalin Kylpylässä 16 eur / henkilö / vrk 

* sauna- ja allasosaston käyttö Naantalin Kylpylässä (3h) 10 eur / henkilö  

 

VARAUSOHJEET Huoneet ovat varattuna kiintiöön, jolloin jokainen varaa majoituksen itse                   

              huonekiintiöstä.  

                 Varaukset puh. 02 44 55 100 tai sähköpostitse info@naantalispa.fi (Naantalin               

                 Kylpylä ja Perhehotelli) ja info@ruissalospa.fi (Ruissalon Kylpylä). 

                  Huonekiintiö on voimassa 6.8.2019 asti, jonka jälkeen se vapautetaan muuhun   

                 myyntiin. 

                  Huom! Pyydämme ilmoittamaan varausnumeron varausta tehdessä (kolme eri                        

        kiintiötä)  
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                Naantalin Kylpylä                        varausnumero 138191 

 

    Ruissalon Kylpylä  varausnumero 304747 

 

                     Perhehotelli                                  varausnumero 287666 

 

HOIDOT                 Hoitoja on saatavilla ennakkotilauksesta. Laajaan hoitovalikoimaamme voitte        

                       kokonaisuudessaan tutustua osoitteessa         

                                            www.naantalispa.fi  

     www.ruissalospa.fi 

 

                    HUOM! Ennakkoon varatuista hoidoista myönnämme 15% alennuksen  

                koodilla ”Lady-pesis”. 

 

RUOKAILUT   Suosittelemme ryhmille edullisia Sporttibuffet- ruokailuja. 

    Sporttibuffetin sisällöstä sekä muista ruokailumahdollisuuksista saatte lisätietoja                   

                myyntipalvelustamme. 

 

HUOMIOITAVAA Hinnat ovat nettohintoja, sisältäen ALV:n.  

 

     

   LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! 

 

   Ystävällisin terveisin; 

 

   NAANTALIN KYLPYLÄ 

 

   Maarit Jaakkola      Sunborn Saga Oy 

   Sales Coordinator     Naantali Spa Hotel 

   puh. 02 445 5664     Ruissalo Spa Hotel 

   maarit.jaakkola@sunborn.fi    www.naantalispa.fi  

   www.sunbornhotels.com    www.ruissalospa.fi  
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PERUUTUSEHDOT 

Peruutukset on tehtävä kirjallisesti hotellien myyntipalveluun  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Peruutukset 
kuluitta 5-20 hlö 21–50 hlö 51-100 hlö yli 100 hlö 

100 % 
varauksesta 

voi perua 
kuluitta 

 

21 vrk ennen ryhmän 
saapumista/tilaisuuden 

alkua 

30 vrk ennen 
ryhmän 

saapumista/tilaisuuden 
alkua 

56 vrk ennen ryhmän 
saapumista/tilaisuuden 

alkua 

90 vrk ennen 
ryhmän 

saapumista/tilaisuuden 
alkua 

50 % 
varauksesta 

voi perua 
kuluitta 

 

14 vrk ennen ryhmän 
saapumista/tilaisuuden 

alkua 

21 vrk ennen ryhmän 
saapumista/tilaisuuden 

alkua 

30 vrk ennen ryhmän 
saapumista/tilaisuuden 

alkua 

60 vrk ennen ryhmän 
saapumista/tilaisuuden 

alkua 

25 % 
varauksesta 

voi perua 
kuluitta 

 

7 vrk ennen ryhmän 
saapumista/tilaisuuden 

alkua 

14 vrk ennen ryhmän 
saapumista/tilaisuuden 

alkua 

21 vrk ennen ryhmän 
saapumista/tilaisuuden 

alkua 

30 vrk ennen ryhmän 
saapumista/tilaisuuden 

alkua 


