I Borgå centrum finns två hotell, en hostell och i Gamla Borgå två små hotell och flera B&B. Vi har
reserverat några rum med bokningreferensen NTAA-seminar2018 i det förmånliga Hotel Sparre och i det
mycket förmånliga men trevliga Porvoo Hostel . Dom ligger ca en kilometer från seminariets lokal Kulturoch Kongresscentrum Taidetehdas Konsfabrik i Borgå. Vår reservation gäller till 30.3.2018, därefter
öppnas rummen till fri bokning.

Bokningsinstruktioner till Hotel Sparre
Vänligen boka rum direkt från hotellet per e-post: sparre@avainhotellit.fi
Vänligen informera om följande i samband med bokningen:
Förnamn:
Efternamn:
Telefonnummer:
Typ av rum och antal: enkelrum/dubbelrum
Check-in datum:
Check-out datum:
Referens: NTAA-seminar2018
Vänligen observera, att det är ytterst viktigt att nämna bokningsreferensen!
Bokningen är giltig efter hotellet har bekräftat den.
Priser i Hotel Sparre: Enkelrum: 100 EUR/natt // Dubbelrum: 120 EUR/natt
Rumspriset är inklusive frukost och kvällsbastu. Det finns gratis wifi på hotellet.
Betalas på plats. Reservation kan avbokas kostnadsfritt 1 dygn för check-in-datumet.
Vi svarar gärna på frågor per e-post (se ovan) eller per telefon: +358 (0)19 584 455
Bokningsinstruktioner till Porvoo Hostel
Vänligen boka rum direkt från Hostel per e-post : porvoohostel@co.inet.fi med referensen NTAAseminar2018 och samma information som Hotellet. Priser i Porvoo Hostel Dubbelrum. 60 €/natt // rum för
4. ca 120 €/natt med linne men utan morgonmål och handduk. Reservation kan avbokas kostnadsfritt 10
dygn för check-in-datumet.

Booking instructions Hotel Sparre
Please, reserve the hotel room directly from the hotel via e-mail: sparre@avainhotellit.fi
Please, send the reservation with the following details:
First Name:
Surename:
Telephone number:
Room type and quantity: single room/double room
Check-in date:
Check-out date:
Reference: NTAA-seminar2018
Please notice that it is very important to mention the booking reference!
Reservation is valid after you have received confirmation from the hotel.
Room rates: Single room: 100 EUR/night // Double room: 120 EUR/night
The room rate includes continental breakfast and evening sauna. We have free wifi for the guests at the
hotel. Payment at the hotel. Reservation can be cancelled without costs 1 day prior to check in date.
Please, do not hesitate to contact us if you have any questions by e-mail (see above) or by phone: +358
(0)19 584 455

Booking instructions Porvoo Hostel
Please, reserve the hostel room directly from the hostel via e-mail: porvoohostel@co.inet.fi with referens
NTAA-seminar2018 and the same details as Hotel. Price in Porvoo Hostel is for dubbleroom 60 €/night
/room and for 4- persons room ca 120 €/night including bed sheet but without breakfast and towel.
Reservation can be called off free of charge 10 days before check-in-date.

