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1. Menkää sivuille www.marriott.com  

2. Kirjoittakaa ”Destination” kohtaan Courtyard Tampere City  

3. Valitkaa ”Dates” kohdasta haluamanne päivämäärät sekä ”Rooms & Guests” kohdasta 

huoneiden (rooms) sekä henkilöiden (guests) lukumäärä  

  

   

4. Find hotels avaa teille saatavilla olevat huoneet.  -  King-huone on parivuoteellinen 

huone  

- Twin-huoneessa on kaksi erillistä vuodetta - Junior-sviitti erillisellä olohuoneella  

  

   

5. Huonehintoja on eri kategorioissa.  

- Standard rates huoneen hinta, ei aamiaista  

- Prepay and save ennakkoon maksettavat huonehinnat  

- Deals and packages tarjoushintoja, osa vaihtoehdoista sisältää aamiaisen  

  

6. Valitkaa haluamanne huone ja painakaa ”Select”  

7. Varausvaiheessa lisätkää yhteystietonne, osoitteenne ja luottokortti millä varaus 

vahvistetaan.  

8. Painaessanne ”Book now” huone on varattu ja antamaanne sähköpostiin tulee 

varausvahvistuksenne.  
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Jos varauksenne kanssa ilmenee mitään ongelmia, voitte olla aina meihin yhteydessä 

sähköpostitse osoitteeseen info@courtyardtamperecity.com tai puhelimitse numeroon 

+358293575700  

  

  

       

  

1. Go to the website www.marriott.com  

2. Type in the search box ”Destination” Courtyard Tampere City  

3. Select from ”Dates” box your desired date and from ”Rooms & Guests” box number of 

rooms and guests.     

  

   

4. Find hotels opens the rooms available for you.  -  King-room is a double room.  

- Twin-room has two separate beds.   

- Suite is a room with a separate living room.   

  

  

  

  

  

  

   

5. Room rates are in different categories.  

- Standard rates are room rates, no breakfast included.  

- Prepay and save are for prepaid room rates.   

- Deals and packages are offer prices; some includes breakfast.   

  

6. Choose the room you want and press ”Select”  
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7. When booking, please add your contact information, address and credit card information 

to confirm your booking.   

8. When you press ”Book now” the room is reserved and a confirmation email will be sent 

to your email.   

  

If you have any problems with your booking, you can always contact us by email at 

info@courtyardtamperecity.com or by phone number +358293575700  

  

  

  

    


