
 

 

 

EKL JÄRJESTÖPÄIVÄT 

9.-10.9.2020 HIMOS 

 

PÄÄSYLIPUT 
 

Keskiviikkopaketti 59 € sis. sisäänpääsy, lounas ja päivällinen 

Torstaipaketti 39 € sis. sisäänpääsy ja lounas 

Kahden päivän paketti 69 € sis. sisäänpääsy, 2 x lounas ja 1 x päivällinen 

Paketit tulee ostaa ennakkoon. Myynti tapahtuu HimosLomien kautta puh. 020 7119 230/Minna Kuivanen 

tai sähköpostilla osoitteesta minna.kuivanen@himoslomat.fi.   

Paketteihin sisältyvät lounaat ja päivällinen tarjoillaan Tapahtumateltassa. 

Tapahtumassa on myynnissä paikan päällä pelkkään sisäänpääsyyn oikeuttavia pääsylippuja, joihin ei sisälly 

ruokailuja. Pääsylipun hinta on 25 €. 

Himos Hotellin Tupa kitchen & barissa on kahvia, pullaa ja sämpylöitä myynnissä molempina 

tapahtumapäivinä, mutta ei lounasta eikä päivällistä. Alueella ei ole ruokaravintoloita. 

MAJOITUS 

Majoitusta on tarjolla niin hotellissa kuin viihtyisissä huviloissa.  

Esimerkiksi lähellä tapahtuma-aluetta: 

Lomahimokset 

Säyrälänmajat 

Himos Easy 

Himoshovi 

Alppihimos 

Hinta näissä huviloissa  

- 111 € hlö, kun majoittujia on 2 hlöä / huvila 
- 64 € hlö, kun majoittujia on 4 hlöä / huvila 
- 47 € hlö, kun majoittujia on 6 hlöä / huvila 

 

Hintoihin sisältyvät lähtösiivous ja aamiainen. Hintaan eivät sisälly liinavaatteet. Majoittujat voivat tuoda 

omat lakanat ja pyyhkeet mukanaan tai vuokrata setin hintaan 15 € / hlö.  

Himos Hotelli huonemajoitus (huoneita rajoitetusti) 

Himos Hotel DBL standard päärakennus, 8 huonetta 

Himos Hotel DBL standard Rantakammari, 15 huonetta 

 

Hinta 

- 75 € 1 hlön huone / vrk 
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- 90 € 2 hlön huone / vrk 
 

Hintoihin sisältyy aamiainen. Rantakammarin huoneissa on pieni jääkaappi ja vedenkeitin. Rantakammari 

sijaitsee n. 70 m päärakennuksesta. Tapahtumateltta on päärakennuksen ja Rantakammarin välisellä 

alueella.  

Majoitustiedustelut ja -varaukset: 

EKL:n erikoishintaisen majoituksen voi varata HimosLomilta puhelimitse numerosta 020 7119 230 tai 

minna.kuivanen@himoslomat.fi, katja.minkkinen@himoslomat.fi   

Tarjoushintaisen majoituksen voi varata VAIN em. puhelinnumerosta tai sp-osoiteesta. HimosLomien 

online-varaamosta tehtyihin varauksiin ei tarjoushintoja voi soveltaa. Tarjoushintaisia majoituskohteita on 

tarjolla rajoitetusti. Tarjous on voimassa niin kauan kuin kapasiteettia on vapaana.  

Peruutusehdot 

• Varausten maksuton peruminen on mahdollista 15.7.2020 asti. 

• 15.7.-25.8.2020 peruutuskulut 20 % majoituksen arvosta, minimissään 95 euroa. 

• 25.8.2020 jälkeen peruutuskulut 100 % majoituksen arvosta.  
 

MAJOITUS HIIHTOKESKUKSEN CARAVAN ALUEELLA 

Hinnat vaunukunnittain: 

35 €/ vrk + sähkö 0,28 €/ kWh 

SFC-kortilla 31,50 €/ vrk + sähkö 0,28 €/ kWh 

Tiedustelut ja varaukset: 

markkinointi@himos.fi tai puh. 020 711 9100 

(kesä-heinäkuussa varaukset vain sähköpostilla) 

Lisätietoa: www.himos.fi  
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