Viljandi majutused koos meile pakutud hindadega
Iga osaleja peab ise majutuse broneerima ja maksma. Soodushinna saamiseks kasutage märksõna
„Arstide liit“.
Tähelepanu! Pöörduge otse hotelli poole. Broneeringusüsteemides (nt booking.com jt) ei saa tube
broneerida, sest need on kuni 1. märtsini konverentsi eelbroneeringu all.

Hotell Centrum. Tube on 21 ning lisaks 2 sviiti. Soodustus tavahindadest –10%. http://centrum.ee/
Standardtuba ühele inimesele 48€/öö, kahele 59€/öö.
Comforttuba ühele inimesele 54€/öö, kahele 66€/öö.
Kolmesed toad oleks hinnaga 78€/öö ning sviit 88€/öö.
Hinnad sisaldavad ka hommikusööki.

Grand Hotel Viljandi. Tube on 50 numbrituba + lisavoodid ehk kokku saame pakkuda 96 voodikohta.
Soodustus 10%. http://www.ghv.ee/ (Soodustus kehtib vabade kohtade olemasolul märksõna alusel
ka peale 1. märtsi)
Soodushinnaga broneeringuid saab teha kasutades märgusõna „Arstide Liit“. Märgusõnaga
broneeringud palun saata kirjalikult e-postiaadressile krista@ghv.ee.
15 x SGL tuba (toas on üks üheinimesevoodi). Kokku võimalik majutada 15 inimest. SGL tuba 64.00 €
(letihind on 79.00 €).
7 x DBL tuba (toas on üks lai kaheinimesevoodi). Kokku võimalik majutada 14 inimest.
22 x TWIN tuba (toas on kaks üheinimesevoodit). Kokku võimalik majutada 44 inimest. DBL/TWIN
tuba 79.00 € (letihind on 99.00 €).
5 x Juuniorsviit (toas on üks lai kaheinimesevoodi). Kokku võimalik majutada 10 inimest. Juuniorsviit
139.00 € (letihind on 189.00 €).
1 x Presidendisviit (toas on üks lai kaheinimesevoodi + lahtikäiv sohva). Kokku võimalik majutada 3
inimest. Presidendisviit 199.00 € (letihind on 286.00 €).
10 x Lisavoodi. Kokku võimalik majutada 10 inimest. Lisavoodi 27.00 €.
Lisakoht Presidendisviidi sohval 27.00 €.
Hinnad sisaldavad buffee hommikusööki, hommikusauna (soomesaun) ja käibemaksu.

Park Hotel Viljandi. Tube 36. Soodustus 10%. EAL-ile kinni pandud hetkel veebruarini 2. aprillil 15 ja
3. aprillil 20 tuba. Soodustus 10%. https://www.parkhotelviljandi.ee/
Tubade soodushinnad ja saadavus on järgmised:
•

Väike pargivaatega tuba (140cm voodi) hind ühele 67,20€/öö, kahele 76,80€/öö, saadaval 3
tuba

•

•

•
•

Aatriumvaatega tuba (lai kaheinimesevoodi või kaks eraldi voodit) hind ühele 76,20€/öö,
kahele 85,80€/öö, saadaval 10 tuba, millest üks võimaldab paigutada tuppa lisavoodi, et
tekib tuba kolmele, hind sellisel juhul kolmele 114,30€/öö
Pargivaatega tuba (lai kaheinimesevoodi või kaks eraldi voodit) hind ühele 89,70€/öö, kahele
99,30€/öö, saadaval 19 tuba, millest 4 võimaldavad paigutada tuppa lisavoodi, et tekib tuba
kolmele, sellisel juhul hind kolmele 127,80€/öö
Peretuba (lai kaheinimesevoodi või kaks eraldi voodit+ lahtikäiv diivanvoodi), tuba
võimaldab teha neli eraldi voodikohta, hind neljale 138,30€/öö, saadaval 1 tuba
Sviit, eraldi elu-ja magamistuba, lai kaheinimese mootorvoodi, lisavoodi võimalus, hind
ühele 148,20€/öö, kahele 157,80€/öö ja kolmele lisavoodiga 186,30€/öö, saadaval 3 tuba

Tubade hinnad sisaldavad buffet-hommikusööki hotelli restoranis Ormisson. Parkimine Viljandis on
tasuta ja hotelli juures vabade kohtade olemasolul.

Just rest hostel. Kokku on 26 tuba. https://www.justrest.eu/
19 x neljakohaline tuba(narivoodid)
7 x kuni nelja kohaline (2 kohta laias voodis + 1 eraldi voodi, 1 ülemine narikoht).
Kõikides tubades on olemas voodipesud, rätikud, tv, wifi, dušš ja wc.
Majutuse hind on:
Tuba ühele 24€ (tavahind 29€)
Tuba kahele 30€ (tavahind 35€)
Tuba kolmele 36€ (tavahind 42€)
Tuba neljale 44€ (tavahind 49€)
Hinnale lisandub hommikusöök 4€/inimene (täpsustamisel, kas saab ühekaupa tellida.)

Hostel Academus Viljandi. 10 tuba, neist 2 on ühekohalised, 7 on kahekohalised ja 1 on
kolmekohaline. (kokku siis 19 kohta). http://academus.ee/viljandi/
2 x ühekohaline tuba maksab 30€ öö,
7 x kahekohaline tuba, ühele inimesele 30€ ja kahele inimesele 35€.
Hommikusööki meil ei pakuta, aga on olemas köök, kus kliendid saavad ise omale midagi valmistada.
Köögis on olemas toidu tegemiseks vajalikud nõud ja tarvikud.

