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Majoitusvaraukset  
Varaa majoitus ajalle 10.–12.3.2023  | Voita varata kiintiöstä 10.2.2023 asti. 

Yksittäiset varaukset  verkkokaupastamme hotelmatts.fi varauskoodilla ALLTAITURIT tai sähköpostitse matts@kassiopeia.fi
Ryhmävaraukset  koodilla JÄÄTAITURI JOUKKUEET myyntipalvelustamme sales@kassiopeia.fi 

Myyntipalvelu puh. 040 456 2059 tai sales@kassiopeia.fi

84 €
1-2 hlöä/yö/huone

135 €
3 hlöä/yö 

STANDARD-
HUONE
Hinta alk.

TILAVAT 
HUONEISTOT
Hinta alk.

Voit varata kiintiöstä 10.2.2023 mennessä,  
sen jälkeen saatavuuden mukaan  

samoilla hinnoilla. Varaathan nopeasti,  
niin saat toiveesi mukaisen  

majoituksen. 

Huoneistot
Muista hotelleista poiketen meillä on majoitusvaihto-
ehtona täysin varusteltuja huoneistoja. Mikäpä 
parempaa kuin laittaa eväitä jääkaappiin ja  
viettää yhdessä aikaa olohuoneessa joukkue-
kavereiden kesken.

• huoneistoja aina yksiöistä neljän huoneen  
saunallisiin huoneistoihin. 

• täysin varusteltu keittiö, pesutorni,  
Wi-Fi-yhteys sekä parveke.

Huoneistoja alkaen hintaan
135 € 3 hengelle / yö
180 € 4 hengelle / yö
225 € 5 hengelle / yö 

Huoneet
Hotellihuoneista joukkuemajoitukseen sopivat mm. väli-
ovella yhdistettävät Combi-huoneet, joista saa ison yhteisen 
tilan ja joista oven sulkemalla saa illaksi erilliset huoneet.

• yhden hengen huoneista saunallisiin sviitteihin. 
• Wi-fi-yhteys

Hotellihuoneita alkaen hintaan
84 € 1-2 hengelle / yö / huone
 
Molempiin majoitusvaihtoehtoihin sisältyy maukas  
aamiainen ma-pe 6.30–10 ja la-su 7.30–11.  Majoituksen 
yhteydessä tarjolla on myös mahdollisuus pelivarusteiden 
säilyttämiseen sopimuksen mukaan. 

PARHAISIIN UNIIN JA PALAUTUMISEEN 

Espoon Matinkylässä sijaitseva Hotel Matts  
tarjoaa majoitustarjonnallaan erinomaiset  

puitteet urheilijoille, toimihenkilöille ja  
kannattajille. Hotel Matts on monien  

urheilutahojen suosima hotellikokonaisuus. 

Lue lisää palveluistamme ja  
joukkueiden kokemuksista.

Majoitus- ja  
ruokailuyhteistyö  

Hotel Mattsin kanssa

https://www.hotelmatts.fi/
https://www.hotelmatts.fi/huoneistot/
https://www.hotelmatts.fi/huoneet/
https://www.hotelmatts.fi/dreams-for-sport-lovers/
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Matinkylän metroaseman sisäänkäynnin  
läheisyydessä

Kauppakeskus Iso Omena tien toisella puolella

Länsiväylän ja Kehä II läheisyydessä

Tutustu sijaintiimme ja 
saapumisohjeisiin.

Ravintola Freja palvelee

◆  majoitukseen kuuluva runsas aamiainen

◆  saatavilla arkilounas, à la carte annoksia  
ja lauantaisin brunssi

◆  räätälöityjä ruokailuja kuten sporttibuffa  
etukäteistilauksella

Tutustu hotellin yhteydessä olevaan  
Ravintola Frejaan.

HOTEL MATTS SIJAITSEE HOTELLIN  

 PALVELUT

TYN
NYR

ITIE

KOKOUSTILA OMALLA 
SISÄÄNKÄYNNILLÄ

RAVINTOLA FREJA

YLIMMÄN KERROKSEN 
SAUNATILAT

MAKSULLINEN 
PARKKIHALLI

ITSEPALVELUPESULA

hotelmatts.fi

https://www.hotelmatts.fi/info/
https://ravintolafreja.fi/
https://www.hotelmatts.fi/juhlatilat/

