
JÄSENHINNAT GREENSTAR HOTELLEISSA

GreenStar Hotellit tarjoavat STTK:n jäsenilleen edullisen kiin-
teähintaisen majoituksen jo valmiiksi edullisista hinnoista työ- ja 
vapaa-ajan matkustukseen. 

Saadaksesi etuhintainen majoitus, tehtävä varaus osoitteessa 
https://www.greenstar.fi
käyttämällä varauskoodia: STTK
Hotellilla on oikeus tarkistaa halutessaan jäsenyys.
Meiltä saat laadukasta, ympäristöystävällistä majoitusta 1–3 
henkilön huoneissa yhdellä huonehinnalla. Hotellimme ovat hy-
vin varusteltuja ja energiatehokkaita. Meillä et maksa turhasta – 
lisäpalvelut varaat tarpeidesi mukaan.

Sopimuksen ajankohta
1.1. - 31.12.2021

Hotellit

GreenStar Jyväskylä
Heikinkatu 3
40100 Jyväskylä
010 423 9391
jyvaskyla@greenstar.fi

GreenStar Lahti
Vesijärvenkatu 1
80100 Lahti
010 423 9392
lahti@greenstar.fi

GreenStar Joensuu
Torikatu 16
80100  Joensuu
010 423 9390
joensuu@greenstar.fi

https://www.greenstar.fi/hotellit
mailto:jyvaskyla@greenstar.fi
mailto:lahti@greenstar.fi
mailto:joensuu@greenstar.fi


GreenStar Vaasa 
Myllykatu 17
65100 Vaasa
010 423 9393
vaasa@greenstar.fi

Majoitushinta
GreenStar Joensuu 63 eur/vrk
GreenStar Jyväskylä 70 eur/vrk
GreenStar Vaasa 70 eur/vrk
GreenStar Lahti 74 eur/vrk

Hinta on yhdeksi yöksi ja 1 - 3 henkilöä voi olla samassa 
huoneessa tällä hinnalla.

Hotellilla on oikeus rajoittaa erikoishintaisten huoneiden 
määrää. Ei voimassa erikoistapahtumien aikana.

Aamiainen
9 eur/henkilö/vrk ennakkoon varatessa,  +1 eur paikan päällä 
ostaessa

Maksu
Jokainen varaa ja maksaa itse paikan päällä.

Tervetuloa GreenStar Hotelsiin!

Vihreässä heräät vireänä.

GreenStar Hotels Oy
Mikko Heinonen

mailto:vaasa@greenstar.fi
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