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oHIErrA MAJorrruMrsEsrA KURSSTN/KoururuKSEN ¡Än¡nsrÄf rrrE

Lions-liitto on Hotel Avionin kanssa solminut majoitussopimuksen, jonka mukaan hotelli
tarjoaa Lions-liiton tilaisuuksiin osallistuville majoitusta sekä arkisin että viikonloppuisin
seuraavilla sopimushinnoilla:

o yhden hengen huone 80 euroa/vrk (norm. t20 €/vrkarkisin)
o kahden hengen huone 108 €/vrk (norm. 761€/vrkarkisin)

Huonehintoihin sisältyy aamiainen ja iltasaunavuoro hotellin saunassa (omat vuorot
naisilla klo L8 - t9 ja miehillä klo 19 - 20).
Tilaisuuden järjestäjä antaa hotellille mahdollisten majoittujien nimet jo silloin, kun
tilaisuutta ollaan suunnittelemassa. Samalla tulee kertoa kuka on majoituksen maksaja
(henkilö itse vai Lions-liitto).
Majoittujat varaavat itse huoneensa ja ilmoittavat samalla tunnuksen "Lions-liitto",
jolloin hotelli tietää, että kyse on sopimushinnasta. Mikäli aamiaista ei ehdi syödä,
huonehinnasta voidaan vähentää 8 €/hlö, mutta silloin asiasta on ilmoitettava hotelliin
etukäteen. Mahdolliset minibaariostokset yms. ovat aina majoittuvan maksettavia.
Buffet-lounaalle voi mielellään varata pöydän etukäteen, varsinkin jos isompi ryhmä on
tulossa. Samalla voi myös antaa ohjeet ruokailusta ja tarjottavista juomista, mikäli liitto
on maksajana.
Tilaisuuden järjestäjä sopii ryhmälle varattavista mahdollisista muista ruokailuista
suoraan hotellin kanssa viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta (pöytävaraukset, tarjoilut ja
juomat, laskutus).
Saunaosaston varaamisesta ryhmän omaan käyttöön (62 €,/L - 4 h yleisten
saunavuorojen ulkopuolella) on tilaisuuden järjestäjän tiedusteltava hotellista. fos
maksajana on Lions-liitto, asiasta on järjestäjän sovittava pääsihteerin kanssa etukäteen.

Taustatietoja Hotel Avionista

Hotel Avion on tasokas ja viihtyisä hotelliravintola Helsingin Malmilla noin puolen
kilometrin päässä Lions-talosta. Kartta on sivulla 2.

Hotellin kaikki huoneet ovat tilavia ja valoisia. Niissä on koneellisesti jäähdytetty/
-lämmitetty ilmastointi, minibaari, puhelin, TV ja suihku. Osa huoneista on savuttomia ja
allergisille on omat huoneet. Koko hotellissa on maksuton langaton laajakaistayhteys
(WiFi), Skypen kä¡tömahdollisuus ja joissakin huoneissa myös oma tietokone. Avionissa
on myös hotellin asiakkaille ilmainen internet-baari.
Hotellin pihalta löyffy neljä maksutonta parkkipaikkaa,lisäksi paikoitushallissa on
maksullisia paikkoja.
Hotellin ravintolasalissa tarjoillaan buffet-lounasta joka arkipäivä klo 11 - 13.30 ja
iltamenussa on herkullisia ruoka-annoksia joka makuun (kts. sivu 3). Ravintolassa
voidaan myös järj estää yksityistilaisuuksia eri veloitusta vastaan.
Hotellissa on myös kokoustiloja. Viihtyisän saunaosaston fiohon mahtuu enintään 15
henkilöä) voi vuokrata yksityiskäyttöön.
Malmilta on hyvät yhteydet keskustaan (10 min). Avion sijaitsee radan vieressä ja
paikallisjunat kulkevat 5 min välein. Lentokentälle on 8 km, bussi 519 lähtee Avionin
vierestä suoraan lentoasemalle. Messukeskukseen, sekä Hartwall Areenalle on hyvät
yhteydet junilla N, I, T, K ja bussilla 69. Helsinki-Malmi lentoasema sijaitsee 2 km päässä
Avionista.
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Suomen Lions-liitto ry. Finlands Lionsförbund rf
Kirkonkyläntie 10, Fl-00700 HELSINKI, FINLAND . www.tions.fi



Kulkuohjeita Hotel Avioniiin
Suomrn tlonc-llltto ry
Kirkonkylðntie l0
0070û HELsr¡¡Kr

Kårcllcn l¡¡tostä Avlonlin: Kirkonkylåntle - siftajunaradan yli- sillan xupeesta heti oikealle fa mäen alla vasemmalle

{Malminkaari} - vasernrnalle (Malmln åsÊmätiel

Autolla Ìiltoste Avloniin; Kirkortkyläntie -lunaradan yli- {Latokartanont¡el - vasemmalle Malmln åsemâtiÊ - hotelli
vasemmalla
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llotel Avlon
Malmin asematie 6
00700 flelstnki
Puh. +358 {0}9 3507440
Faksi +358 {019 3511964
www.hotelhelslnki.fi
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Esimerkkejä menus ta (18.9.20 14) :

Ravintola Manon
Lunch and dinner

Hotelli Avion Malmi
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A I tr¡l ll b#l

Alkwuoal
Elana ponna

- 6 þl gratircituja valkosipuli elanoiÍa, tttysjyvil ciabatta leiplld
8,J0€

Cuæa¡¡dlailtttaJayillattua*anm ¡bttna 10,50ë
- tûNar¿ romalne salaú¡ia, pumesdfi lastry'o, IeipãlrutonheJa, ItsevalnristelÍua kaslik¿tta

Mm-aûlcohfta keifloa
- p*h'ae.an Èernaìsta &eiüoa

7,i0€

Pllãruoot
Bbq kanm rh Mano 11,50€

- pithîìtirt ketrcrryø harhegueko.rtifutta, grlllauua hananrintafl; )ìrtil rllslü lcauden /rarui,bra,

fr¡,l mtla r ¿ nc h luts t i he tt a

Swulohla 17,50ê
- Or¡¿Hsúr runfss¿ srr'ü.rlefløa ¡avalohkt, korvdslenllØsriå¿#e lillivoi peruntlta.lû þnud+n

åa¡v¡¡tsfa

l#Í¿nlnl¿lk¿ 16'5û€
- pttsüûn allcatileestü nuijitttø laìkÈttd, anJovit voin jø sitruwnan |rcru, rawkalaiscÍ perunat

Manahurgerù IJ,50e
- Rapeøn sãmpylttn vdlts.Íl itsewlfiisref lu I?âgjuuhelihaplhvl, cÌæddarjuwsloa, rurpuatt

pekoni* salmltia, muwtekutffiun, toñüsttiq, ranch majaneesla ransfralakten perunoìdtn
keru.

Fønlurtrnpiæ,r 9,Stë
- J;llu vullnnaisella tdytteelld pizza
- tonnikæls, kinklw, jauheliha, heil*usÍen4 sipuli, mazzarylla, vuohenjuvsto, pelroni,

ka.tlatupu, ündntß, aurajuusto, kana,

Jûllciruost

Lahrlßl panndc.útt 6,5t€
- pehmctln lakritsinen püftnacoftd vadelmamelban k¿ra

llfanon onø tuklaa k¡thku 7,50€
- koilean pehm¿a suÀlaa,taÈfua pohjan vdli.rsd suklttahreemld, luoreiden man$løìdcn k¿ra

,lilñle[ö Enz¡Nt 5,Í0€
- vulinnaisen muhaan 2 janeh ytlloa ja knstike.
- møw ll*al ddtelð, vanllj aj ü¿itelö, sukl auj dtttelö, vade lmame lba, Hnus kiløl¡ t ìhe


