
VÄLKOMMEN  
 TILL MAJVIK 

KONFERENS- OCH 
KONGRESSHOTELL 

 
Vi hoppas att ni får en trivsam visit. 

Varma hälsningar, 
 

Leila Vänttinen 
Verkställande direktör 

 
 
Bastu  
Alla bastun kan hyras för privat bruk. Kontakta 
receptionen för mera information, tel. 9. 
 

Business Center 

Business centret är till förfogande, avgiftsfritt, dygnet 
runt. Datorn har Internet-anslutning, vanligaste 
kontorsprogrammen och printer. 
 

Frukost 
Frukosten serveras i huvudrestaurangen på övre 
våningen, vardagar från kl. 6.30-10.00 och på 
veckoslutet från 8.00-10.00. Det kan finnas undantag i 
frukostarrangemanget. 
 

Gym 

Gymmet är öppen kl. 6.00-22.00, och är beläget i 
slutet av nedervåningens rumskorridor. Bredvid finns 
även ett utrymme för stretchning. Dörrarna öppnas 
med rumsnyckeln. 
 

Internet 

Det finns gratis WI-FI på hotellområdet. Välj 
majvik_guest. Inget lösenord behövs. 
 

Lobby-baren 
Lobby-baren ligger på första våningen invid entrén. 
Receptionen är i samband med baren på kvällarna. 
Lobbybarens meny serveras tills kl. 21. Undantag i 
öppettiderna är möjliga. 
 

Morgondopp 
Simbassängen är öppen på vardagar från 7:00-10:00 
och på veckoslutet från 8:00-10:00. Gång via 
omklädningsrum A (damer) och B (herrar). Kom ihåg 
att ta med handduk från rummet.  
 
 
 
 

Majvik konferens- och kongresshotell  
kontakt Information: 
 
Reception: 9 (rumstelefon) 

+358 9 295 511 
 
E-post: majvik@majvik.fi 
Hemsida: www.majvik.fi 
Adress:  Majvikintie 1, 02430 Masala 
 
 
 
 
 
 

 
Nattdejour 
Nattid bevakas hotellet av Sydbevakning. Ifall du har 
något problem, och receptionen är stängd, tag kontakt 
med väktarna, antingen genom direkt-knappen som 
finns till höger om ytterdörren på utsidan, eller ring 
09-31 54 9000.     Vid nödsituation ring 112. 
 

Receptionen 
Receptionen öppnas kl. 7.00 på vardagarna och kl. 
8.00 på veckoslutet. I receptionen finns till salu bl.a. 
läskedrycker, sötsaker och hygienprodukter. 
Receptionen är i samband med baren på kvällarna. 
 

Restaurangen 
Huvudrestaurangen på övre våningen är 
förbeställnings-restaurang. Frukosten serveras i 
huvudrestaurangen. 
 

Rökning 
Rökning är endast tillåtet på utmärkta områden 
utomhus. Om rökning har skett på rummet, så 
debiteras en extra natts- och textiltvättskostnad.  
 

Strykjärn 
Det finns en strykbräda och strykjärn i mitten av 
korridorerna i huvudbyggnaden. 

 
Städning och återlämnandet av rummet 
Vänligen observera att vi gör mellanstädning endast 
på begäran. Kontakta receptionen vid behov. 
Slutstädning av rummen börjar kl. 9.00. Vänligen häng 
”Stör ej” skylten vid behov på dörren. Återlämning av 
rumsnycklarna är senast kl.12.00. Det finns ett bagage-
förvaringsutrymme bredvid receptionen. 
 

Värdeföremål 
Det finns kassaskåp på rummet. Hotellet svarar inte 
för värdeföremål som förvaras på rummet. 
 

mailto:majvik@majvik.fi
http://www.majvik.fi/

