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F R I T I D

Utnyttja dina penningvärda förmåner! 
- Ha ditt medlemskort nära till hands.

Försäkringsförmåner 
Medlemmar är försäkrade gällande sjukdomar och olycksfall då de 
deltar i evenemang eller är på resor som förbundet eller dess med-
lemsföreningar organiserat. För ovannämnda situationer har Bygg-
nadsförbundet tagit en orgnisationsförsäkring via Försäkringsbo-
laget Fennia. Förbundets organisationsförsäkring ersätter omedel-
bara vårdkostnader som orsakats av sjukdomar eller olycksfall. 

Byggnadsförbundets medlemmar får medlemsrabatt på försäk-
ringarna då de försäkrar sig via Fennia.

Lisätietoa eduista: www.fennia.fi/rakennusliitto

Förmåner för båtresor
Som medlem får du märkbara förmåner då du reser med Tallink 
Siljas fartyg. Med förbundets medlemskod 10639 får du Club 
One-medlemskap på Silver-nivå. Med medlemskapet får du rabatt 
på kryssningar/reguljärresor. Notera även de specialprissatta pro-
dukterna för Club One-medlemmar. 

Bränslerabatter

BRÄNSLEPRISER

Med Byggnadsförbundets medlemskort erbjuder Teboil rabatt på 
priserna för bensin, diesel och Teboil-smörjmedel på alla Teboil-sta-
tioner och Teboil-automatstationer. På Teboil Express-automatsta-
tionerna får man dock ingen rabatt. 

Dina förmåner med medlemskortet:
 • 2,1 cnt/l på bensin 
 • 2,1 cnt/l på diesel 

Dessutom:
 • 10 % på smörjmedel **
 • 5 % på tvätt
 • 5 % på bilkemikalier
 • 5 % på flytande gas ***

**  Gäller förpackningar på 10 liter och mindre.  
***  Gäller påfyllning.

Byggnadsförbundets 
medlemsförmåner

2017
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Semester- och rekreationsverksamhet 
Byggnadsförbundet erbjuder semesterförmåner för medlemmar 
som är tillgängliga i arbetslivet (arbetande/arbetslösa). Semes-
terförmånen skall bokas per telefon.

För att erhålla förmånen ska medlemskort samt identitetsbevis med 
foto visas upp vid ankomst till semesterresmålet.

Avtalsenliga resmål, prissättningsprinciper och  
bokningsanvisningar
Byggnadsförbundet har samarbetsavtal med tjugotvå semester-
tjänsteobjekt (12 med halvpension, se nedan, och 10 med in-
kvarterings- och frukostförmån). Byggnadsförbundet medger 
semesterstöd för arbetande och arbetslösa medlemmar, som se-
mestrar på dessa semesterorter.

Man har uppmärksammat semesterstödet vid prissättning av 
hotellen. Semesterstödet kan endast användas under privat se-
mester. 

Det medlemsspecifika (medlem + familjemedlemmar samman-
räknade) maximala stödbeloppet är 8 dygn/kalenderår.   För 
medlemmar i förtroendeställning är det maximala stödbeloppet 
12 dygn/kalender-år. Om förmånsdygnen överstiger dygnsantalet 
(8/12), faktureras medlemmen för den överskjutande delen i sin 
helhet. Vid bokning av semester skall man meddela medlemsnum-
ret.  Vid tidpunkten för registreringen på semesterorten skall med-
lemskort och ID-kort med fotografi uppvisas. Barn mellan 6-16 år 
får 50 % rabatt, barn under 6 år gratis, om inget annat anges i den 
platsspecifika presentationen. Gör din bokning av målet i god tid, i 
varje fall minst en vecka innan behovet av inkvartering.

Våra samarbetspartner för år 2017 är: 
1. Härmä Spa, 2. Spa Rantasipi Ikalis, 3. Hotell Levi Panorama,
4. Hotell K5 Levi, 5. Spahotell Päiväkumpu, 6. Spahotell Rauhalahti,
7. Rantasipi Rukahovi, 8. Spahotell Summassaari, 9. Anttolanhovi, 
10. Rantasipi Imatra Statshotell, 11. Vierumäki Country Club – Suo-
men Urheiluopisto (Finlands idrottsinstitut), 12. Matkailukeskus 
PajarinHovi (nyhet), 13. Cumulus Uleåborg, 14. Cumulus Hagnäs, 
15. Break Sokos Hotel Bomba, 16. Break Sokos Hotel Eden, 17.
Original Sokos Hotel President, 18. Break Sokos Hotel Vuokatti, 19. 
Original Sokos Hotel Ilves, 20. Holiday Club Caribia, 21. Rantasipi 
Eden (nyhet) och 22. Rantasipi Tropiclandia (nyhet). 

Semesterresmål med halvpension

1. Härmä Spa 
Vasavägen 22, Kauhava, tfn (06) 483 111 1  
www.harmankylpyla.fi
Spa-komplexet är en oas, som erbjuder förutom finsk bastu även 
turkiskt bad samt en unik bastu “Kuuman kiven sauna”. Spat har 
också en pool i full storlek, en konditionsbassäng och för familjens 
yngsta två varma barnbassänger, varav den ena har en liten vatten-
rutschkana. Till Powerpark nöjespark är det knappt tio kilometer. 
Priset för två dygns spasemester är 90 €/person för halvpension för 
vistelse i dubbelrum. Priset inkluderar fri tillgång till spa, gym och 
hotellets fritidsprogram.

2. Spa Rantasipi Ikalis 
Hämyläntie 2, 39500 IKALIS, tfn. 020 055 055  
www.rantasipi.fi 
Spasemestern erbjuder allt roligt att göra för hela familjen från 
morgon till kväll. Vattentropikens jacuzzi och dess virvlar framkal-
lar skratt och skrän och glädjen är som störst i barnens vattenvärld. 

Två dygns vistelse för halvpension kostar 80 €/person i dubbelrum. 
Priset inkluderar frukost och middag, två timmars vistelse i Vatten-
tropiken två gångar per dygn, Wellness & Sport programmet, fri 
tillgång till gymmet och programavgiften till dansrestaurangen. 
Förmånen är inte i kraft under Iskelmäparatiisi-helger, midsommar 
eller jul.

3. Hotell Levi Panorama 
Fjällvägen 205, 99130 LEVI, tfn. (016) 336 3000  
www.levipanorama.fi
Levis arktiska natur och årstiderna är en oförglömlig upplevelse. 
Det högkvalitativa Hotell Levi Panorama med internationell stan-
dard ligger på Levisfjällets topp. Hotellets omgivning lever starkt 
med i årstidernas växlingar och vyerna sträcker sig ända till Pallas, 
Aakenus och fram till Ylläs fjäll.

Priset för halvpension är 35 €/dygn/person för vistelse i dubbelrum 
och 69 € för enkelrum under tiden 3.1.–30.4. och 1.11.–25.12. Halv-
pensionens dygnspris är 29 €/dygn/person för vistelse i dubbelrum 
och 62 € i enkelrum under tiden 2.5. - 31.10. För barn 6-16 år och 
extrabädd är priset 25 €/dygn/ året runt, förutsatt att minst en vux-
en person bor i rummet. Priserna gäller inte under tiden 26.12.2017 
- 3.1.2018. Annars kan rum bokas när bokningssituationen tillåter 
det.   
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4. Hotell K5 Levi  
Kätkänrannantie 2, 99130 LEVI, tfn. (016) 639 1100  
www.k5levi.fi
Hotell K5 som ligger i centrum av Levi tillför en gnutta lyx till din 
resa. I hotellets angenämt inredda rum öppnar sig utsikten mot an-
tingen Levis skidbackar eller mot hotellets eget renstängsel, som 
är upplyst under vintrarna. Hotellets byggnader bildar ett kyligt 
område, i vars mitt även finns en äkta torvkammare, delvis byggd 
under jord.

Priset för halvpension är 41,50 €/dygn/person för vistelse i dub-
belrum och 84 €/dygn för enkelrum (1.1.–30.4. och 1.11.-19.12.) För 
barn 6-16 år 25 €/dygn året runt, om det finns minst en vuxen i 
rummet. Priserna gäller inte under tiden 19.12.2016 - 3.1.2017.

5. Spahotell Päiväkumpu  
Ylhäntie 1, Karislojo, tfn. (030) 608 40   
www.paivakumpu.fi
Päiväkumpu är ett spa vid Karislojo i Södra Finland, vid den vackra 
Lojo sjöns strand. Avståndet från Helsingfors är under 90 km, från 
Åbo drygt 100 km. Inkvartering i huvudbyggnaden och i slutt-
ningshus, som ligger på gården. Det förnyade upplevelsebadet och 
den fantastiska omgivande naturen erbjuder goda möjligheter till 
avslappning.

Priserna är 40 €/person och dygn för vistelse i dubbelrum, 67 €/
dygn för enkelrum. (Under påsk och jul, höjda priser). I priset ingår 
övernattning, frukost, sopplunch, middagsbuffé, spa och tillgång 
till gym samt semesterprogram.

6. Spahotell Rauhalahti  
Katiskaniementie 8, Kuopio, tfn. (030) 608 3100  
www.rauhalahti.fi
I Rauhalahti kan du tillbringa aktiv tid under hela dagen eller helt 
enkelt låta dig bli bortskämd av andra. Du kan välja mellan inkvar-
tering i antingen badhotellet eller lägenhetshotellet.

Priset för ett dubbelrum i båda alternativen är 45 €/pers/dygn. I 
priset ingår övernattning, frukost, middag, spa, gym och semester-
program (mån-lör). Under påsk och jultidsemester höjs priserna.

7. Rantasipi Rukahovi  
Rukakylätie 15, 93825 Rukatunturi, tfn. 020 055 055  
www.rantasipi.fi
Rukahovi är beläget alldeles i centrum av Rukatunturi turistby. Me-
ra detaljerad information om målet och dess utbud av semesterak-
tiviteter under alla årstider hittar du på hotellets webbplats.

Två dygns halvpension kostar 64 €/person (1.5.–31.10.) (övernatt-
ning i dubbelrum, programavgift till dansrestaurangen och gäst-
bastur). Under perioden 11.1.–30.4. och 1.11.–22.12. är priset för 
motsvarande semesterpaket för medlemmar 86 €/person. Tillägg-
savgift för ett rymligare superior-rum är 25 €/natt, tilläggsavgift för 
enkelrum 32 €/natt. Förmånen gäller inte under påsk, karaoekekar-
nevalsveckoslut och Ruka Nordic Open tävlingsvecka.

8. Spahotell Summassaari  
Summassaarentie 180, 43100 SAARIJÄRVI, tfn. (030) 608 5100  
www.summassaari.fi
Spahotellet ligger vid Saarijärvi, ungefär 8 km från centrum, i rikt-
ning mot Jyväskylä. I priset ingår övernattning i huvudhotellet eller 
i semesterbostäderna. 

Det förmånligaste halvpensionsdygnspriset är endast 22 €/person 
för övernattning i en 4-personers semesterbostad utan bastu. I 
hotellet är halvpensionspriset i dubbelrum 30 €/dygn/person. In-
kvartering i enkelrum är 60 €/dygn. Begränsad tillgänglighet under 
midsommar, jul och under tiden 24.–30.7.2017.

9. Anttolanhovi  
Hovintie 224, 52100 Anttola, tfn. 020 757 5200  
myyntipalvelu@anttolanhovi.fi, www.anttolanhovi.fi
Anttolanhovi ligger i Södra Savolax vid sjön Saimen, ungefär en 
halv timmes bilfärd från St.Michels centrum. Här erbjuds en halv-
pension av hög kvalitet i hotellrum till ett pris av 40 €/person/ i 
dubbelrum och 60 euro/person/i enkelrum. I priserna ingår förut-
om inkvartering och frukost även lunch eller middag, fritt utnytt-
jande av bastu- och poolavdelning och gym, mångsidiga fritids-
redskap samt ett sportigt veckoprogram (mån - fre). Medlemsför-
månspriser gäller inte under veckorna 1 och 52, eller under påsk och 
midsommar.

Anttolanhovi erbjuder också en möjlighet till specialpriser för 
Byggnadsförbundets medlemmar att semestra i de högkvalitativa 
Art & Design sluttnings- och strandvillorna. Semestervillorna 
kan bokas till avtalspriser när bokningssituationen tillåter det. De 
gäller dock inte under veckorna 27-31 och 52-2. 

I priset ingår frukost på hotellet, bäddade linnekläder, handduksset 
(1 st badhandduk - 1 st handduk/person), brasved och slutstäd-
ning. Fri tillgång till gymmet samt bastu- och poolavdelningen 
ingår i priset (under särskilt bestämda tider). I villorna finns dess-
utom fritidsredskap: snöskor, sparkkälkar, cyklar och gångstavar, 
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villaspecifika roddbåtar vid strandvillorna och gemensamma båtar 
vid sluttningsvillorna.  

10. Lyxspa Rantasipi Imatra Statshotell  
Torkkelinkatu 2, 55100 Imatra, tfn. 020 055 055  
www.rantasipi.fi
Det anrika hotellet ligger alldeles vid gränsen till Imatraforsen. Två 
dygns halvpension i dubbelrum kostar från 82 €/person. Barn 6–16 
år i extrabädd 30 € (max. 1 extrabädd/rum). Gäller inte under tiden 
1.–5.1., under julen och inte heller på nyårsafton.

11. Vierumäki Country Club –  
Suomen Urheiluopisto (Finlands idrottsinstitut)  
Urheiluopistontie 400, 19120 Vierumäki (Heinola), tfn. 010 577 7015  
www.vierumaki.fi 
Idrotts- och fritidscentret i Vierumäki ligger intill Heinola mitt i det 
finländska sjölandskapet. I hjärtat av området kan man hitta mo-
derna tjänster av hög kvalitet, där det är njutbart att bo, äta gott 
idrotta, idka och spendera fritid. Ett halvpensionsdygn sön - tor 
kostar 39 €/person och fre-lör och helger 43 €/person för över-
nattning på Ilkka-hotellet i dubbelrum. Tilläggspris för enkelrum är 
35 €/dygn. I paketet ingår frukost, buffet-lunch i restaurang Wan-
ha Sali (Gamla Hallen), Sportpass och gymbiljett. Sportpasset ger 
tillträde till gymmet och simhallen och användning av gångstavar, 
kartor över naturvägar och orienteringskartor samt hyra av fris-
beegolfutrustning. Gymbiljetterna (1 st/dygn) för vuxna och barn 
berättigar till gymtimmar, som erbjuds varje dag. Fråga också ef-
ter specialpriser för Byggnadsförbundets medlemmar till Golf 
Resort och Chalet-lägenheter. 

12. Matkailukeskus Pajarinhovi  
Pajarinniementie 1, 82430 PUHOS, tfn. 020 7425 770  
www.pajarinhovi.fi
Semester- och resecentret Pajarinhovi är vårt senaste samarbets-
objekt med halvpension. Resmålet ligger invid Riksväg 6 cirka 
hundra kilometer söder om Joensuu.  Här upplever du en mångsi-
dig semester, du kan besöka djurparken, njuta av det karelska sjö-
landskapet eller plaska i spa-anläggningen. Pajarinhovis danskväl-
lar i den fantastiska paviljongen är väldigt populära och hit kom-
mer man även långväga ifrån. För Byggnadsförbundets medlem-
mar med familjer kostar halvpension här 27,50 € vuxen/dygn i ett 
dubbel-/familjerum, 6-16-åriga barn tillsammans med föräldrarna 
i familjerum 15 €/dygn. I priset ingår förutom halvpension även 
dansbiljetter till danskvällarna, fritt tillträde till spa-anläggningen 
och engångsbiljett till djurparken.

Här finns även möjlighet till förmånlig stug- och villainkvartering 
för familjer/kompisgäng. Hör dig för om Byggnadsförbundets 
medlemspriser direkt från resmålet.  

Inkvartering- och frukostförmåner

I nedanstående resmål ingår endast inkvartering och frukost 
i priset:

13. Cumulus Oulu   
Kajanagatan 17, 90100 Uleåborg, tfn. 020 055 055  
www.cumulus.fi
Pris 23 €/person i dubbelrum, 55 €/person i enkelrum, extrabädd 
för 6-16-åriga barn 15 €. 

14. Cumulus Hagnäs  
Broholmsgatan 14, Helsingfors, tfn. 020 055 055  
www.cumulus.fi
Priset under veckosluten (fre-mån) är 25 €/person i dubbelrum, 55 
€/person i enkelrum, extrabädd för 6–16-åriga barn 15 €. Priser-
na är alltså i kraft under helger och följande tidpunkter 13.–16.4., 
23.6.–7.8. och 1.12.–31.12.

15. Break Sokos Hotel Bomba
Tuulentie 10, 75500 Nurmes, tfn 010 7830 450, www.sokoshotels.fi
Bomba och Bombas karelska by är Övre Karelens mest kända res-
mål. Bomba-områdets resestad ligger vid den fantastiska stranden 
av Pielinen, 3 km från Nurmes centrum. 
Hotellets medlemspris är 24 € /person/i dubbelrum (tillägg för 
enkelrum 25 €). 6–16-åriga barn i extrabädd 15 €/barn/natt. Barn 
under 6 år gratis utan extrabädd i föräldrarnas rum. I priset ingår 
tillträde till spa-anläggning och gym samt en dansbiljett.

16. Break Sokos Hotel Eden Uleåborg
Holstinsalmentie 29, 90510 Uleåborg, tfn. 020 1234 603  
www.sokoshotels.fi
Medlemspriset för badhotellet som ligger vid havsstranden med 
fantastiska friluftsmöjligheter är 33 €/pers/dubbelrum (tillägg för 
enkelrum 35,50 €). 6–16-åriga barn i extrabädd 15 €/barn/natt. 
Barn under 6 år gratis utan extrabädd. 

17. Original Sokos Hotel President  
Södra Järnvägsgatan 4, Helsingfors, tfn. 020 1234 608  
www.sokoshotels.fi
Hotellet, som är beläget i kärnan av Helsingfors, har ett med-
lemspris om 34 €/person i dubbelrum (tillägg för enkelrum 25 €). 
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6–16-åriga barn i extrabädd 15 €/barn/natt. Barn under 6 år gratis 
utan extrabädd. Priserna gäller stamrummen. En tilläggsavgift på 
20€/rum tillkommer på de förnyade rummen.

18. Break Sokos Hotel Vuokatti  
Kidekuja 2, Snowpolis, 88610 Vuokatti, tfn. 020 123 4688  
www.sokoshotels.fi
Medlemspriset för hotellet i sportiga Vuokatti i Sotkamo är 33 €/
pers/dubbelrum (tillägg för enkelrum 25 €). 6–16-åriga barn i ex-
trabädd 15 €/barn/natt. Barn under 6 år gratis utan extrabädd.

19. Original Sokos Hotel Ilves, Tammerfors  
Hatanpään valtatie 1, 33100 Tammerfors, tfn. 020 123 4631  
www.sokoshotels.fi
Det anrika stadshotellet ligger alldeles vid Tammerfors centrum. 
Hotellets medlemspris är 38 € /person/i dubbelrum (tillägg för 
enkelrum 25 €). 6–16-åriga barn i extrabädd 15 €/barn/natt. Barn 
under 6 år gratis utan extrabädd. Rum till avtalspris tillgängliga min 
5 rum/dygn under år 2017 förutom under följande tidpunkter då ho-
tellet redan nu är fullbokat: 9.6.–10.6, 16.6.–17.6, 18.8.– 9.8. 

20. Holiday Club Caribia  
Kongressgränden 1, Åbo, tfn. 030 6874 000  
e-post: hotelsales.caribia@holidayclub.fi  
http://www.holidayclubresorts.com/fi/
Ett fantastiskt och mångsidigt komplex nära Åbo centrum. Med-
lemspris 30 €/pers/dubbelrum. (Tilläggspris för enkelrum 25 €). 
6–16-åriga barn i extrabädd 10 €/barn/natt. Möjlighet till en ex-
trabädd per rum. Barn under 6 år gratis utan extrabädd. För större 
familj erbjuds till specialpris ett familjerum med mellandörr. I priset 
ingår tillträde till gym och spa-anläggning.

21. Rantasipi Eden  
Paratiisinkatu 2, 37120 Nokia, bokningar 020 055 055  
www.rantasipi.fi
Nytt objekt år 2017. Rantasipi Eden är ett populärt nöjesbad nära 
Tammerfors. Inkvartering i dubbelrum med frukost 30 €/pers/
dygn. I enkelrum 55€/pers/dygn. 6-16-åriga barn15€/pers/dygn. 

22. Rantasipi Tropiclandia  
Kärleksstigen 3, 65170 Vasa, bokningar 020 055 055  
www.rantasipi.fi
Nytt objekt år 2017. Rantasipi Tropiclandia ligger i ett havsnära om-
råde i Vasa. Inkvartering i dubbelrum fr. 25€/dygn och i enkelrum 
50€/dygn.

Lapplands hyddor 
Lapplands hyddor ligger vid Enare Träsk på stranden till Nanguvu-
ono (bilväg på ca 600 meters avstånd). På ett område av 3 hektar 
finns 3 stugor och 2 strandbastur att hyra. Sarmi; 3 sovrum och stu-
ga (8 sängplatser). Könkä; 2 sovrum (4 sängplatser/rum) och stuga 
(2 sängplatser). Jollus; 2 sovrum (4 sängplatser/rum) och stuga. 
Stugorna har belysning med solpaneler, gasspis och kylskåp, kok-
kärl och bestick. Man bör ta med sig egna linnekläder eller sovsäck-
ar. Dricksvatten skall hämtas ur en källa och vatten till bastun skall 
bäras från sjön. Åtta fiskebåtar och bra fiskemöjligheter. Fiskekort 
kan hämtas hos Forststyrelsens kontor.

Säsongen startar vid påsken och fortsätter fram till sena hösten. 
Förfrågningar och bokningar under sommarsäsongen görs hos 
områdesväktaren (tfn 0400 272 494) och övriga tider hos Rovanie-
mi kontor (tfn 020 774 3372). 
Bokningar tas emot med början 7.1.2017.

Veteranernas semesterveckor
Byggnadsförbundet arrangerar under år 2017 tre stycken en veck-
as veteransemesterveckor för grupper på 50 personer. De riktar sig 
mot medlemmar, som uppnått fritt medlemskap genom medlem-
skap över 30 år och vilka tidigare inte uppnått motsvarande för-
mån. Semestern omfattar helpension och är kostnadsfri för delta-
garna. Medlemmar kan på egen bekostnad ta med make/maka/föl-
jeslagare/vän på semestern. Självbekostnadspriset för make/maka 
är 322 euro vid Härmä och motsvarande 450 euro vid Päiväkumpu.

Tidpunkter för veteranernas semesterveckor:
25.–31.3. Upplevelsebadet Päiväkumpu, Lojo (Karislojo)
10.-16.4. Härmä Spa, Kauhava
27.8.–2.9. Härmä Spa, Kauhava




