
 

 
 
 
Mästare2020 Jyväskylä - Logimöjligheter 

 
 
 

Original Sokos Hotel Alexandra  
Det varmhjärtade Sokos Hotel Alexandra med 
mångsidiga tjänster ligger alldeles i stadskärnan i 
Jyväskylä ett stenkast från Matkakeskus (Resecentret). 
Bara några steg ifrån ligger shoppingplatser och andra 
tjänster i staden. Evenemangscentret Paviljonki ligger 
på fem minuters gångavstånd. I anslutning till hotellet 
betjänar de högklassiga restaurangerna Frans&Sandra 
Bistro, Jalo kitchen & lounge samt Franseska. En riklig 
frukostbuffé och Wi-Fi ingår i rumspriset. På hotellets 
innergård och i parkeringshallen på andra sidan gatan 
har gratis parkering för dem som kommer med bil. 

 
1 pers. rum economy                           155 € / dygn 
1 pers. rum standard                            165 €/ dygn 
1 pers. rum superior                             180 € / dygn 
1 pers. rum superior med bastu        200 € / dygn 
1 pers. rum junior suite                        265 € / dygn 
1 pers. rum suite med bastu              365 € / dygn 

 

 
2 pers. rum standard                            185 € / dygn 
2 pers. rum superior                              200 € / dygn 
2 pers. rum superior med bastu        220 € / dygn 
2 pers. rum suite med bastu               385 €/ dygn 

 
Bordsreserveringar till restaurang 

 
Försäljningstjänsten för Sokos-hotellen i Joensuu. 
020 123 4640 
sales.jyvaskyla@sokoshotels.fi 

 
Tilläggsuppgifter om Original Sokos Hotel Alexandra



Solo Sokos Hotel Paviljonki 
Det moderna hotellet Solo Sokos Hotel Paviljonki 
öppnades 2012 och ligger i Lutakko, alldeles intill 
evenemangscentret Paviljonki. Matkakeskus 
(Resecentret) och Jyväskylä centrum med sina 
tjänster ligger bara på fem minuters gångavstånd.  
En högklassig frukost och Wi-Fi ingår i rumspriset. I 
hotellet ligger restaurang Trattoria Aukio, som med 
sitt italienska kök erbjuder oförglömliga smakupp-
levelser. Ett gym med moderna anordningar och 
bastu med utsikt över sjön ingår även i hotellets 
tjänster. 

 
1 pers. rum solo                                     175 € / dygn 
1 pers. rum supreme solo                    215 € / dygn 
1 pers. rum ultimate solo                     525 € / dygn 

 

 
2 pers. rum solo                                     195 € / dygn 
2 pers. rum supreme solo                   235 € / dygn 
2 pers. rum ultimate solo                    545 € / dygn 

 
Bordsreserveringar till restaurang 

 
Försäljningstjänsten för Sokos-hotellen i Joensuu. 
020 123 4640  
sales.jyvaskyla@sokoshotels.fi 

 
Tilläggsuppgifter om Solo Sokos Hotel Paviljonki 

 
 
 

Scandic Jyväskylä City 
Cumulus City Jyväskylä förnyades 2016 och ligger på 
en utmärkt plats i centrala Jyväskylä. Evenemangs-
centret Paviljonki, Matkakeskus (Resecentret) samt 
tjänsterna i centrum ligger på några minuters 
gångavstånd från hotellet. Gratis parkering i 
parkeringshallen för hotellgäster som kommer med 
bil . En riklig frukostbuffé och Wi-Fi ingår i rumspriset. 
Hotellet har eget gym, bastuutrymmen och 
swimingpool. 

 
1 pers. rum standard                             159 € / dygn 
1 pers. rum standard family                 165 € / dygn 
1 pers. rum superior                               169 € / dygn 

 

 
2 pers. rum standard                             179 € / dygn 
2 pers. rum standard family                 185 € / dygn 
2 pers. rum superior                               189 € / dygn 

 
 

3 pers. rum standard family                  205 € / dygn



Bordsreserveringar till restaurang 
 

Försäljningstjänsten för Scandic Hotellen i Jyväskylä 
030 087 0883 
sales.finland@scandichotels.com 

 
Tilläggsuppgifter om Scandic Jyväskylä City 

 
 
 

Scandic Laajavuori 
Cumulus Resort Laajavuori ligger i ett naturskönt 
område, på ca 10 minuters avstånd med bil från 
Jyväskylä centrum och evenemangscentret 
Paviljonki.  Rumspriset inkluderar en riklig 
frukostbuffé, Wi-Fi samt tillgång till hotellets 
moderna spa och gym. Dessutom har hotellet en 6-
banors glitterbowlinghall. Hotellgästerna får gratis 
använda en stor parkeringsplats. 

 
1 pers. rum standard                              149 € / dygn 
1 pers. rum standard family                  159 € / dygn 

 

 
2 pers. rum standard                              169 € / dygn 
2 pers. rum standard family                  179 € / dygn 

 

 
3 pers. rum standard family                  199 € / dygn 

 
Bordsreserveringar till restaurang 

 
Försäljningstjänsten för Scandic Hotellen i Jyväskylä 
030 087 0883 
sales.finland@scandichotels.com 

 
Tilläggsuppgifter om Scandic Laajavuori 

 
 
 

Scandic Jyväskylä Station 
Scandic Jyväskylä Station har ett utmärkt läge på 
bara några minuters promenadavstånd från stads-
kärnan i Jyväskylä och Matkakeksus (Resecentret) 
och till evenemangcentret Paviljonki går man på ca 
fem minuter. Du kan slappna av i hotellets bastu-
avdelning, dyka ner i swimingpoolen och motionera i 
gymmet. En delikat frukost och Wi-Fi på rummet 
ingår i rumspriset. Hotellet har ett parkeringsområde 
med gratis parkering för 80 bilar och avgiftsbelagd 
parkering i parkeringshallen. Den trivsamma 
restaurangen Colonial betjänar hotellgästerna. 

 
1 pers. rum standard                             169 € / dygn 
1 pers. rum superior                              179 € / dygn 

 
2 pers. rum standard                             189 € / dygn 
2 pers. rum superior                              199 € / dygn



Bordsreserveringar till restaurang 
 

Försäljningstjänsten för Scandic Hotellen i Jyväskylä 
030 087 0883 
sales.finland@scandichotels.com 

 
Tilläggsuppgifter om Scandic Jyväskylä Station 

 
 
 

Hotel Verso 
Hotel Verso ligger mycket centralt på gågatan i 
Jyväskylä. Köpcentren, Matkakeskus (Resecentret) 
och sevärdheterna ligger alla på gångavstånd. Till 
Jyväskylä Paviljonki går man på omkring 10 minuter. 
Hotell Verso har 128 rum och rumspriset inkluderar 
frukost, gratis internetförbindelse samt bastu. 
Badrummen har dusch eller badkar. 
Alla rum på Verso är luftkonditionerade och 
rummen är utrustade med minibar, bankfack, 
strykjärn och strykbräda och en 40 tums tavel-TV. 
Varje morgon serveras finsk frukost på Verso. 

 
1 pers. rum standard                             175 € / dygn 

 

 
2 pers. rum standard                             185 € / dygn 

 
Bordsreserveringar till restaurang 

 
Försäljningstjänsten för Yöpuu-bolagen. 
044 427 0001 
myynti@yopuuyhtio.fi 

 
Tilläggsuppgifter om Hotel Verso



Hotel Yöpuu 
Hotel Yöpuu, som ligger på Yliopistonkatu i centrala 
Jyväskylä, är ett högklassigt hotell utrustat med 
unika rum. Det ligger på några minuters gångavstånd 
från stadskärnan och till Matkakeskus (Resecentret) 
och till evenemangscentret Paviljonki går man på ca 
15 minuter. På hotellet betjänar restaurangen 
Pöllöwaari. Rumspriset inkluderar bufféfrukost, och  
man utnyttjar råvaror enligt säsongen. Även internet-
förbindelse ingår i rumspriset. Hotellet har gratis 
parkering på bakgården samt i parkeringshallen. 

 
1 pers. rum standard                             175 € / dygn 

 

 
2 pers. rum standard                             190 €/ dygn 

 
Bordsreserveringar till restaurang 

 
Försäljningstjänsten för Yöpuu-bolagen. 
044 427 0001 
myynti@yopuuyhtio.fi 

 
Tilläggsuppgifter om Hotel Yöpuu 

 
 
 

Hotel Alba 
Hotel Alba ligger på ett vackert, parkliknande 
område vid sjön Jyväsjärvi i Mattilanniemi. Till 
Jyväskylä centrum och Jyväskylä Paviljonki är det 1,5 
km. Hotellrummen har utsikt över sjön eller 
universitets campusområde. Rumspriserna 
inkluderar en riklig frukostbuffé, gratis WI-FI samt 
gratis parkering. Hotellet har en lunch- och à la carte-
restaurang samt en stor solig uteterrass.  

 

 
1 pers. rum economy                            104 € / dygn 
1 pers. rum standard                             128 € / dygn 

 

 
2 pers. rum standard                             148 € / dygn 

 
Bordsreserveringar till restaurang 

 
Receptionen på Hotel Alba. 
014 636 311 
info@hotellialba.fi 

 
Tilläggsuppgifter om Hotel Alba



GreenStar Hotel Jyväskylä 
Det miljövänliga GreenStar öppnades 2018 och det 
har ett utmärkt läge nära Jyväskylä centrum och 
avståndet till Matkakeskus (Resecentreat) är mindre 
än en kilometer. Till evenemangscentret Paviljonki går 
man på ca fem minuter. I de rymliga hotellrummen 
finns det gott om plats för 1-3 personer. Frukost och 
gratis WI-FI ingår i rumspriset, parkeringsplats kan 
köpas särskilt. 

 
1 pers. rum                                               167 € / dygn 

 
2 pers. rum                                               175 € / dygn 

 
3 pers. rum                                               183 € / dygn 

 

 
Tilläggsuppgifter om GreenStar Hotel Jyväskylä 

 
 
 

Hotel Omena Jyväskylä 
Hotel Omena ligger alldeles i centrala Jyväskylä och 
erbjuder trevliga logimöjligheter till konkurrens-
kraftiga priser. I de moderna och rymliga rummen 
kan fyra personer bekvämt inkvarteras. Tjänsterna i 
centrum och Matkakeskus (Resecentret) ligger på 
fem minuters gångavstånd och till evenemangs-
centret Paviljonki är det omkring en kilometer att gå. 
Rumspriset inkluderar gratis Wi-Fi. Hotellet serverar 
inte frukost för gästerna, men frukostpartnern 
Wilhelmiinan Konditoria nära intill serverar frukost till 
hotellgästpriser. Hotellet har ingen reception utan 
incheckningen sker med dörrkoder som hotellet 
skickar. 

 
1 pers. rum                                               110 € / dygn 
2 pers. rum                                               120 € / dygn 
3 pers. rum                                               130 € / dygn 
4 pers. rum                                               140 € / dygn 

 

 
Tilläggsuppgifter om Hotel Omena i Jyväskylä



Spa Hotel Peurunka 
Spa Hotel Peurunka ligger i Laukaa, endast 25 km 
från Jyväskylä. Frukost och Wi-Fi ingår i priset.  
Hotellet har 24-timmarsreception. Det unika 
temaspaet har bland annat Nordens längsta 
vattenrutschbana (130 m) och flera bubbelpooler. 
Det finns goda möjligheter till friluftsliv i spaets 
omgivning. Hotellets restaurangvärld erbjuder olika 
alternativ för många smaker. 

 
1 pers. rum på Spahotellet          119 € / dygn 

 

 
2 pers. rum på Spahotellet          149 € / dygn 

 
Bordsreserveringar till restaurang 

 
Spa Hotel Peurunkas försäljningstjänst.  
020 751 6300 
peurunka@peurunka.fi 

 
Tilläggsuppgifter om Spa Hotel Peurunka 

 
 
 
 
 
 
Tilläggsuppgifter om logibokningar 

 
 

 
014 339 8144 

majoitus@paviljonki.fi 


