
 

 

 

 

 

Taitaja2020 Jyväskylä - Majoitustarjonta 

 

Original Sokos Hotel Alexandra   

Lämminhenkinen ja monipuoliset palvelut tarjoava 

Sokos Hotel Alexandra sijaitsee aivan Jyväskylän 

ydinkeskustassa kivenheiton päässä Matkakeskuksesta. 

Muutaman askeleen päästä löytyvät kaupungin 

ostospaikat ja muut palvelut. Tapahtumakeskus 

Paviljonkiin on viiden minuutin kävelymatka. Hotellin 

yhteydessä palvelevat tasokkaat ravintolat 

Frans&Sandra Bistro, Jalo kitchen & lounge sekä  

Franseska. Runsas buffet-aamiainen ja langaton  

internetyhteys sisältyvät huonehintaan. Hotellin  

sisäpihalta ja parkkihallista kadun toisella puolella  

löytyy maksullista parkkitilaa autolla saapuvalle. 

 

1hh economy   155 € / vrk 

1hh standard   165 €/ vrk 

1hh superior  180 € / vrk 

1hh saunallinen superior 200 € / vrk 

1hh junior suite 265 € / vrk 

1hh saunallinen suite 365 € / vrk 

 

2hh standard   185 € / vrk 

2hh superior  200 € / vrk 

2hh saunallinen superior 220 € / vrk 
2hh saunallinen suite 385 €/ vrk 

 

Ravintolan pöytävaraukset 

Jyväskylän Sokos Hotellien myyntipalvelu 

020 123 4640 

sales.jyvaskyla@sokoshotels.fi 

 

Lisätietoa Original Sokos Hotel Alexandrasta  

https://www.sokoshotels.fi/fi/jyvaskyla/sokos-hotel-alexandra


Solo Sokos Hotel Paviljonki  
Vuonna 2012 avattu moderni Solo Sokos Hotel 

Paviljonki sijaitsee Lutakossa, aivan Paviljongin 

tapahtumakeskuksen vieressä. Matkakeskus ja 

Jyväskylän keskusta palveluineen ovat vain viiden 

minuutin kävelymatkan päässä. Laadukas aamiainen 

ja langaton internetyhteys sisältyvät huonehintaan. 

Hotellissa sijaitsee ravintola Trattoria Aukio, jonka 

italialainen keittiö tarjoaa unohtumattomia 

makuelämyksiä. Nykyaikaisilla laitteilla varustettu  

kuntosali ja asiakassauna järvinäköalalla sisältyvät  

myös hotellin palveluihin. 

 

1hh solo   175 € / vrk 

1hh supreme solo  215 € / vrk 

1hh ultimate solo  525 € / vrk 

 

2hh solo   195 € / vrk 

2hh supreme solo  235 € / vrk 

2hh ultimate solo  545 € / vrk 

 

Ravintolan pöytävaraukset 

Jyväskylän Sokos Hotellien myyntipalvelu 

020 123 4640 

sales.jyvaskyla@sokoshotels.fi 

 

Lisätietoa Solo Sokos Hotel Paviljongista  

 

 

Scandic Jyväskylä City  
Vuonna 2016 uusittu Cumulus City Jyväskylä sijaitsee 

erinomaisella paikalla keskellä Jyväskylää. Paviljongin 

tapahtumakeskus, Matkakeskus sekä keskustan 

palvelut sijaitsevan muutaman minuutin 

kävelymatkan päässä hotellista. Autolla saapuville 

löytyy maksullista paikoitustilaa parkkihallista. Runsas 

buffet-aamiainen ja internetyhteys sisältyvät 

huonehintaan. Hotellissa on oma kuntosali, saunatilat 

ja uima-allas. 

 

1hh standard   159 € / vrk 

1hh standard family 165 € / vrk 

1hh superior  169 € / vrk 

 

2hh standard   179 € / vrk 

2hh standard family 185 € / vrk 

2hh superior  189 € / vrk 

 

3hh standard family 205 € / vrk 
 
 

https://www.sokoshotels.fi/fi/jyvaskyla/solo-sokos-hotel-paviljonki


Ravintolan pöytävaraukset 

Jyväskylän Scandic Hotellien myyntipalvelu 
030 087 0883 
sales.finland@scandichotels.com 
 
Lisätietoa Scandic Jyväskylä Citystä  
 

 

Scandic Laajavuori 
Cumulus Resort Laajavuori sijaitsee rauhallisella 

paikalla luonnon keskellä noin 10 minuutin ajomatkan 

päässä Jyväskylän keskustasta ja tapahtumakeskus 

Paviljongista. Huonehintaan sisältyy runsas buffet-

aamiainen, langaton internetyhteys sekä hotellin 

modernin kylpylän ja kuntosalin käyttö. Lisäksi 

hotellissa on 6-ratainen hohtokeilahalli. Asiakkaiden 

käytössä on iso veloitukseton parkkipaikka. 

 

1hh standard  149 € / vrk 

1hh standard family 159 € / vrk 

 

2hh standard  169 € / vrk 

2hh standard family 179 € / vrk 

 

3hh standard family 199 € / vrk 

 

Ravintolan pöytävaraukset 

Jyväskylän Scandic Hotellien myyntipalvelu 

030 087 0883 

sales.finland@scandichotels.com 

 

Lisätietoa Scandic Laajavuoresta  

 
 

Scandic Jyväskylä Station  
Scandic Jyväskylä sijaitsee loistavalla paikalla, vain 
muutaman minuutin kävelymatkan päässä Jyväskylän 
ydinkeskustasta ja Matkakeskuksesta ja noin viiden 
minuutin kävelymatkan päässä tapahtumakeskus 
Paviljongista. Voit rentoutua hotellin saunaosastolla, 
pulahtaa uima-altaaseen ja kuntoilla kuntohuoneessa. 
Herkullinen aamiainen ja langaton internetyhteys 
huoneessa sisältyvät huonehintaan. Hotellissa on  
maksuton paikoitusalue 80 autolle ja  
maksullinen pysäköintihalli. Viihtyisä ravintola  
Colonial palvelee hotellin asiakkaita.  
 
1hh standard   169 € / vrk 
1hh superior   179 € / vrk 
 
2hh standard   189 € / vrk 

2hh superior  199 € / vrk 

https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/jyvaskyla/scandic-jyvaskyla-city
https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/jyvaskyla/scandic-laajavuori


 

Ravintolan pöytävaraukset 

Jyväskylän Scandic Hotellien myyntipalvelu 

030 087 0883 

sales.finland@scandichotels.com 

 

Lisätietoa Scandic Jyväskylä Stationista  

 

 

Hotelli Verso 

Hotelli Verso sijaitsee Jyväskylän keskeisimmällä 

paikalla kävelykadulla. Ostoskeskukset, Matkakeskus ja 

nähtävyydet ovat kaikki kävelyetäisyyden päässä. 

Jyväskylän Paviljonkiin sijaitsee noin 10 minuutin 

kävelymatkan päässä. Hotelli Versossa on 128 

huonetta ja huonehintaan sisältyy aamiainen, ilmainen 

internetyhteys sekä asiakassaunojen käyttö. 

Kylpyhuoneissa on joko suihku tai kylpyamme.  

Kaikki Verson huoneet ovat ilmastoidut ja  

huonevarusteluun kuuluvat minibaari, tallelokero,  

silitysvälineet ja 40 tuuman taulu-TV.  

Aamiaisella tarjolla joka aamu Verson suomalainen  

aamiainen.  

 

1hh standard  175 € / vrk 

 

2hh standard  185 € / vrk 

 

Ravintolan pöytävaraukset 

Yöpuu-yhtiöiden myyntipalvelu 
044 427 0001 
myynti@yopuuyhtio.fi 
 
Lisätietoa Hotelli Versosta  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/jyvaskyla/scandic-jyvaskyla-station
https://www.hotelliverso.fi/


Hotelli Yöpuu 

Jyväskylän keskustassa Yliopistonkadulla sijaitseva 

Hotelli Yöpuu on tasokas, uniikein huonein varusteltu 

hotelli, josta on muutaman minuutin kävelymatka 

ydinkeskustaan ja noin 15 minuutin kävelymatka 

Matkakeskukselle ja tapahtumakeskus Paviljonkiin. 

Hotellissa toimii ravintola Pöllöwaari. Huonehintaan 

sisältyvässä aamiaisbuffetissa hyödynnetään aina 

sesongin mukaisia raaka-aineita. Myös internetyhteys 

sisältyy huonehintaan. Hotellilla on maksuttomia 

parkkipaikkoja takapihalla sekä pysäköintihallissa. 

 

1hh standard  175 € / vrk 

 

2hh standard  190 €/ vrk 

 

Ravintolan pöytävaraukset 

Yöpuu-yhtiöiden myyntipalvelu 
044 427 0001 
myynti@yopuuyhtio.fi 
 
Lisätietoa Hotelli Yöpuusta  
 
 

Hotelli Alba 

Hotelli Alba sijaitsee kauniilla, puistomaisella alueella 

Jyväsjärven rannassa, Mattilanniemessä. Kaupungin 

keskustaan ja Jyväskylän Paviljonkiin on matkaa 1,5 

km. Hotellihuoneista on kauniit näkymät Jyväsjärvelle 

tai yliopiston kampusalueelle. Huonehinnat sisältävät 

runsaan buffet-aamiaisen, maksuttoman 

internetyhteyden sekä ilmaisen parkkipaikan. 

Hotellissa on lounas- ja A la Carte- ravintola sekä iso  

aurinkoinen ulkoterassi.  

 
1hh economy  104 € / vrk 
1hh standard   128 € / vrk 

 
2hh standard   148 € / vrk 

 

Ravintolan pöytävaraukset 

Hotelli Alban vastaanotto 

014 636 311 

info@hotellialba.fi 

 

Lisätietoa Hotelli Albasta  

 

https://hotelliyopuu.fi/fi/2/huoneet
https://www.hotellialba.fi/


GreenStar Hotel Jyväskylä  
Kesällä 2018 avattu ympäristöystävällinen GreenStar 
sijaitsee erinomaisella paikalla Jyväskylän keskustan 
tuntumassa alle kilometrin päässä Matkakeskuksesta. 
Paviljongin tapahtumakeskukseen on matkaa noin viisi 
minuuttia kävellen. Hotellin tilavissa huoneissa 
majoittuu mukavasti 1-3 henkilöä. Aamiainen ja 
ilmainen internetyhteys sisältyvät huonehintaan, 
pysäköintipaikka on mahdollista ostaa erikseen. 
 
1hh  167 € / vrk 
 
2hh  175 € / vrk 
 
3hh  183 € / vrk 

 

Lisätietoa GreenStar Hotel Jyväskylästä 

 

 

Omena-hotelli Jyväskylä 

Aivan Jyväskylän keskustassa sijaitseva Omenahotelli 

tarjoaa mukavaa majoittumista kilpailukykyiseen 

hintaan. Moderneihin ja tilaviin huoneisiin majoittuu 

mukavasti yhdestä neljään henkilöä. Keskustan 

palvelut ja Matkakeskus ovat viiden minuutin 

kävelymatkan päässä ja tapahtumakeskus Paviljonkiin 

on matkaa noin kilometri. Huonehintaan sisältyy 

langaton internetyhteys. Hotellilla ei ole 

aamiaismahdollisuutta, mutta lähellä sijaitsevasta 

aamiaiskumppani Wilhelmiinan Konditoriasta on  

ostettavissa aamiainen asiakashinnalla. Hotellissa ei 

ole vastaanottoa vaan sisäänkirjautuminen tapahtuu  

hotellin toimittamilla ovikoodeilla. 

 

1hh  110 € / vrk 

2hh  120 € / vrk 

3hh  130 € / vrk 

4hh  140 € / vrk 

 

Lisätietoa Omena-hotelli Jyväskylästä  

 

 

https://www.greenstar.fi/fi/Hotellit/Jyvaskyla
https://www.omenahotels.com/fi/hotellit/jyvaskyla/


Kylpylähotelli Peurunka 

Kylpylähotelli Peurunka sijaitsee Laukaassa, vain 25 

km päässä Jyväskylästä. Aamiainen sekä langaton 

internetyhteys sisältyvät hintaan. Vastaanotto on auki 

24h. Ainutlaatuisessa teemakylpylässä on muun 

muassa pohjoismaiden pisin, 130 metriä pitkä 

vesiliukumäki sekä useita porealtaita. Peurungan 

ympäristö tarjoaa lisäksi hyvät ulkoilumaastot.  

Hotellin ravintolamaailma tarjoaa erilaisia 

vaihtoehtoja moniin makuihin 

 

1hh Kylpylähotellissa 119 € / vrk 

 

2hh Kylpylähotellissa 149 € / vrk  

 

Ravintolan pöytävaraukset 

Kylpylähotelli Peurungan myyntipalvelu 

020 751 6300 

peurunka@peurunka.fi 

 

Lisätietoa Kylpylähotelli Peurungasta  

 

 

 

 

Lisätietoja majoitusvarauksiin liittyen 

 

 
014 339 8144 

majoitus@paviljonki.fi 

 

 
 

 
 

 

 

https://peurunka.fi/kylpylahotelli/majoitus/

