
 

MAJOITUS HOTELLI ELLIVUORESSA 

 

Hotelli Ellivuori tarjoaa SM-pitkän (R2) osallistujille majoitusta seuraavin hinnoin: 

65,00 € / vrk / yhden hengen huone 

75,00 € / vrk / kahden hengen huone 

125,00-145,00 € / vrk / kahden hengen studiohuone 

Studiot ovat tilavampia kahden hengen huoneita, jotka on kaikki uudistettu uniikeiksi huoneiksi. 

Osassa studioista on pieni keittonurkkaus. 

200,00 € / vrk / huoneisto (1-4 henkilöä) 

380,00 € / 2 vrk / huoneisto (1-4 henkilöä) 

Huoneistot (50 m2) sijaitsevat hotellirakennuksessa. Huoneistossa on 2 makuuhuonetta, olohuone, keittiö 

ja kylpyhuone. Vuodepaikat 4 henkilölle ja mahdollisuus kahteen lisävuoteeseen vuodesohvalla. 

210,00 € / vrk / hirsihuvila (1-4 henkilöä) 

390,00 € / 2 vrk/ hirsihuvila (1-4 henkilöä) 

Hirsihuvilat (56 m2) sijaitsevat 200-300 metrin etäisyydellä hotellista. Huviloissa on makuuhuone, olohuone 

tupakeittiöllä, parvi, sauna, tulisija ja kuivauskaappi. Vuodepaikat huviloissa on 4 henkilölle ja 

lisävuodemahdollisuus kahdelle. Huviloissa on lisäksi oma autopaikka. 

242,00 € / paritalohuoneisto (1-6 henkilöä) 

440,00 € / paritalohuoneisto (1-6 henkilöä) 

Paritalohuoneisto (80 m2) sijaitsee n. 100 m etäisyydellä hotellista. Paritalohuoneistossa on alakerrassa 

täysin varusteltu keittiö, oleskelutila, sauna, wc, kaksi makuuhuonetta ja parvi. Vuodepaikat yhteensä 6 

henkilölle ja lisävuodemahdollisuus kahdelle. 

  



25,00 € / henkilö / vrk / patjamajoitus luentosaleissa 

Majoitus luentosalissa sisältää patjan, petauspatjan, liinavaatteet, pyyhkeet, saunojen, uima-altaan ja 

kuntosalin käytön sekä aamiaisen. 

20,00 € / henkilö / vrk / telttamajoitus 

Telttamajoitukseen sisältyvät iltasauna, uima-altaan ja kuntosalin käyttö ja aamiainen hotellilla. Lisäksi 

hotelli vastaan teltta-alueen turvallisuudesta mm. sammutusvesipisteillä. 

Kaikki majoitushinnat sisältävät liinavaatteet ja pyyhkeet, kuntosalin vapaan käytön, 

iltasaunan ja -uinnin, aamiaisen sekä loppusiivouksen. Huonevarauksen yhteydessä maininta: "SM-pitkä 

R2". Varaukset: p. 010 8351 900 tai hotelli@ellivuori.fi (ei nettivarausjärjestelmän kautta). 

Ruokailut: 

päivällisbuffeet perjantaina ja lauantaina klo 17-21:00: 18,00 € / henkilö 

lauantaina lounaspöytä klo 12-15:00: 15,00 € / henkilö 

sunnuntailounas klo 12-15:00: 20,00 € / henkilö 

aamiaiset lauantaina ja sunnuntaina: 7-10:30 

Keittiö avoinna perjantaina klo 22 saakka, lauantaina klo 23 saakka. À la carte -tilaukset viimeistään puoli 

tuntia ennen keittiön sulkeutumisaikaa. 

Muuta informaatiota: 

Saunat lämpimänä: 17-21:00 

Uima-altaat avoinna: 7-10:00 ja 12-21:00 

Kuntosali avoinna: 7-22:00 

Huoneiden check-in: 14:00 alkaen 

Huoneiden check-out: 12:00 (ellei myöhäisemmästä lähtöajasta ole sovittu vastaanoton kanssa). 

 


