Käsipallon
VELUX EHF Final 4
30.5. – 1.6.2020
Kauden upea päätös,
parhaat paikat viedään heti!

HINTA, hotelli ja ottelulippu
Majoitus Hotel im LESKANPark

Hintaan sisältyy:

570 € / henkilö, kategoria 4 ottelulippu
690 € / henkilö, kategoria 3 ottelulippu
780 € / henkilö, kategoria 2 ottelulippu

•2
 vrk:n majoitus, kahden hengen huoneessa
•a
 amiainen hotellissa
• v alitun kategorian ottelulippu
30.5. semifinaali x 2 ja
31.5. pronssiottelu ja FINAALI
•p
 äivän ottelulipulla kuljetus julkisella liikenteellä
• verot

Majoitus Hotel Pullman
990 € / henkilö, kategoria 1 ottelulippu
1120 € / henkilö, Premium ottelulippu

yhden hengen huoneen lisämaksu
Hotel LESKANPark 210 € ja Hotel Pullman 240 €
LENNOT LISÄMAKSUSTA!

Kategoria
Kategoria
Kategoria
Kategoria
Kategoria

Premium:
1:
2:
3:
4:

(punainen)
(keltainen)
(violetti)
(oranssi)
(vihreä)

HOTELLIT
Hotel im LESKANPark 3***
Waltherstraße 49-51,
51069 Köln
https://www.hotel-im-leskanpark.de/
LESKANPark-hotellissa on ravintola, kuntokeskus,
sauna, baari ja yhteinen oleskelutila.
Ilmainen WiFi koko kiinteistössä. Kaikissa hotellin huoneissa on ilmastointi, taulu-tv satelliittikanavilla ja oma kylpyhuone hiustenkuivaajalla ja suihkulla.
Hotel im LESKANPark sijaitsee 10 km:n päässä Köln Trianglesta, 9 km Kölnin messukeskuksesta ja 14 km Tuomiokirkolta. Lanxess Arenalle on 11 km.

Hotel Pullman 4****
Helenenstrasse 14,
Köln 50667
https://all.accor.com/hotel/5366/index.en.shtml
Hotel Pullman Colognen tyylikkäissä huoneissa on
ilmastointi, taulu-TV ja kylpyhuone, jossa on kylpyamme ja suihku. Nopea internet on käytettävissä
päivittäistä lisämaksua vastaan, yleisissä tiloissa on ilmainen WiFi. Spa-tilassa on tarjolla sauna, höyrysauna, kuntosali ja hierontahoitoja.
Hotel Pullman Cologne sijaitsee Kölnin ostosalueella, 400 metrin päässä Friesenplatz-metroasemalta ja vain 2 pysäkin päässä Kölnin päärautatieasemalta.
Lanxess Arenalle on 3,5 km.

AREENA
LANXESS Arena

Hinnat perustuvat tämän päivän paikkatilanteisiin,
valuuttakursseihin, hinnastoihin ja määräyksiin.
Mikäli niissä tapahtuu muutoksia ennen matkan
varausta, matkan hinta muuttuu vastaavasti.

Willy-Brandt-Platz 3, 50679 Köln, Saksa
https://www.lanxess-arena.de/english.html

Varauk s et j a t i edus t el ut :
s al es @bj o rk -bo s t ro m .f i
020 757 9830
www.bj o rk -bo s t ro m .f i

Noudatamme matkan kohdalla erityismatkaehtojamme
(www.bjork-bostrom.fi)

