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Hinnat voimassa 1.3.2023 jälkeen

VISIT SEILI - UTU Palveluhinnasto (2023)
Rederi Ab Vitharun 

Kaikki hinnat sis. alv. 
Majoitus 10 %, Ruokailut 14 %

Aamiainen 5,00 €                                              7,50 €                                              10,00 €                                            
Lounas 9,90 €                                              12,50 €                                            15,90 €                                            
Päivällinen 9,90 €                                              12,50 €                                            15,90 €                                            
Majoitus * 35,00 €                                            35,00 €                                            45,00 €                                            

Täyshoito 44,00 €                                               67,50 €                                               86,80 €                                               
Liinavaatteet 6,50 €                                              sis. sis.

Iltapala 1 Maksuryhmä I (Erikseen tilattava, min 10 hlö:lle) 5,50 €                                              
Iltapala 2 Maksuryhmä II & III (Erikseen tilattava, min 10 hlö:lle) 7,00 €                                              
Lounas STL vakinaisen henkilökunnan lounas, niinä päivinä kun on lounaspöytä 9,00 €                                              
Laskutuslisää **

*)  Majoitusken hinta Maksuryhmä I:ssä mikäli täyshoito 19,20 €/vrk. 

**) Normaali laskutuksessa, muussa tapauksessa kuten jaetussa laskutuksessa 15,00 €

MAKSURYHMÄ I

Perustutkintokurssille osallistuvat sekä tutkimuslaitoksella työskentelevät tai opiskelevat korkeakouluopiskelijat.

MAKSURYHMÄ II

 + Yhden hengen majoittuminen kahden hengen huoneissa - 20 % huoneen normaali listahinnasta.

MAKSURYHMÄ III

Yliopiston vieraat, kokousten, seminaarien ja kongressien osallistujat.

 + Yhden hengen majoittuminen kahden hengen huoneissa - 10 % huoneen normaali listahinnasta.

Täysihoitomaksuun sisältyvät majoitus, ateriat ja muut palvelut

+ Aamiainen 
+ Lounas 
+ Päivällinen 

+ Sauna mikäli majoitusvuorokausia on vähintään kaksi (1 h/ryhmä)
+ Luento- ja kokoustilojen tilamaksut mikäli majoitusvuorokausia on vähintään yksi

Muuta huomioitava

+

+

+ Laskutus tapahtuu vierailun jälkeen, maksuehdot 7 pv netto.
+ Varausehdot: RYHMÄVARAUSTEN VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT  www.visitseili.fi/fi/lataa

HUOM! Varauksen yhteydessä ilmoittakaa aina täydet laskutustiedot ja mahdollinen viite/kustannuspaikka. 
Mikäli maksu tapahtuu paikan päällä, toimitattehan maksulistan viimeistään 10 vrk ennen. 

sales@visitseili.fi 
www.visitseili.fi 

Visit Seili

Merieväät ravintolasta, astioiden palautus ravintolaan. 

Tutkimuslaitoksen henkilökunta, perustutkintokurssien opettajat ja erillisopiskelijat, tutkijakoulujen opettajat ja 
osallistujat, tutkimuslaitoksella työskentelevät jatko-opiskelijat ja tutkijat sekä koululaiset, sekä huolto- ja 
korjausyritysten työntekijät.

Liinavaatteet kuuluvat täysihoitomaksuun muilla paitsi perusopiskelijoilla. Majoitus tapahtuu pääsääntöisesti kahden-
kolmeen hengen huoneissa. Täysihoidon ulkopuolisissa ruokailuissa kuten kahvit sekä iltapala maksetaan 
kahvilassa/ravintolassa jos ei muuta sovittu.

5,00 €                                                                                                                                                                    
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