
Hinnat ovat per yö / huone
Talvikausi syyskuusta huhtikuuhun
Kesäkausi toukokuusta elokuuhun

Vastaanottomme on Kahvila + Keittiö Sylvissä sen 
aukioloaikoina ja muulloin sovittavissa puhelimitse 

040-503 0410 tai info@sylvi-tyyne.fi.

Hotellihuoneemme sijaitsevat vanhan punatiilisen tehdas-
rakennuksen toisessa kerroksessa. 

Hissi on asiakkaidemme käytössä sopimuksen mukaan. 
Hissille on etuovelta kaksi porrasta ja esteetön kulku 

järjestettävissä, ilmoitathan tulostasi etukäteen, kiitos. 

Hotellimme käytävällä on vieraidemme 
käytössä jääkaappi sekä kahvin- ja teenkeittomahdollisuus.

HUONEEMME

LASIKYLÄN MAJATALO
NUUTAJÄRVI SINCE 1793



1 twin
Huoneeseen sisäänkäynti suoraan porras-
käytävästä. Koiraystävällinen huoneemme, 
ei siis sovi allergikoille. Tilava kylpyhuone. 
TV ja hiustenkuivaaja. Kaksi laadukasta 
80cm sänkyä. 

Minikeittiössä kahden levyn liesi, pieni 
jääkaappi, mikroaaltouuni, kahvin- ja veden-
keitin sekä perusastiat kahdelle. 

Tilava eteinen johon saa kolmannen sängyn 
(+10€) ja johon matkatavarat mahtuvat 
mukavasti. 

Ikkunanäkymä vanhan lasitehtaan katoille. 
29,5m2.

Edullinen perushuone tilavalla 
kylpyhuoneella. 

Ei TV:tä. Hiustenkuivaaja. 

Kaksi 80cm laadukasta joustipatjasänkyä. 

Ikkunanäkymä Lasikylän sisäpihalle. 

19m2

2 twin

89-99€ /yö/huone, koira +10€

69-79€ /yö/huone



3 twin
Viehättävä ja värikäs huone kahdella 
laadukkaalla 90cm sängyllä. 
Tilava kylpyhuone. TV ja hiustenkuivaaja. 

Seinällä nuutajärveläisen lasitaiteilija Alma 
Jantusen lasiteos sekä Boråsin kaunis 
kukkatapetti, lattialla Tyyne-räsymatto.

Ikkunanäkymä Kahvila +Keittiö Sylvin 
terassille sekä Lasikoululle. Pimeän aikaan 
näet myös lasiuunin oranssin hehkun. 

21,5m2.

89-99€ /yö/huone

4 twin
Edullinen perushuone tilavalla 
kylpyhuoneella. 

TV ja hiustenkuivaaja. 

Kaksi 80cm laadukasta joustipatjasänkyä. 

Ikkunanäkymä Lasikylän sisäpihalle. 

20m2

79-89€ /yö/huone



5 twin
Kaunis pieni huone tilavalla kylpyhuoneella. 
Ei TV:tä. Hiustenkuivaaja. 

Kaksi 80cm laadukasta joustipatjasänkyä. 

Tapettina Toijalan tapettitehtaan “Pöllö”. 

Ikkunanäkymä Kahvila +Keittiö Sylvin 
terassille sekä Lasikoululle. Pimeän aikaan 
näet myös lasiuunin oranssin hehkun. 

17m2.

69-79€ /yö/huone

6 twin
Hieman maskuliinisempi, tyylikäs huone 
kahdella laadukkaalla xxcm sängyllä. Tilava 
kylpyhuone. TV ja hiustenkuivaaja. 

Seinällä nuutajärveläisen lasitaiteilija 
Johannes Rantasalon lasiteos ja lattialla 
Tyyne-räsymatto. 

Ikkunanäkymä Lasikylän sisäpihalle. 

20m2.

89-99€ /yö/huone



7 twin
Erittäin tilava, hyväntuulinen kulmahuone 
kahdella laadukkaalla 90cm sängyllä. 
Ikkunoissa pinkit rullaverhot ja seinällä 
Boråsin hauska tapetti. Lattialla Tyyne-räsy-
matto. 

Tilava kylpyhuone. TV ja hiustenkuivaaja.

Ikkunanäkymä Kahvila + Keittiö Sylvin 
terassille, Lasikoululle ja kylänraitille. 
26,5m2. 

Tähän huoneeseen mahtuu myös kolmas 
yöpyjä (+10€).

99-109€ /yö/huone

8 double

Erittäin tilava, tyylikäs kulmahuone mukavalla 
160cm parisängyllä. Seinällä Klaus Haapanie-
men upea Pheasants & Rhubarbs -tapetti ja 
lattialla Tyyne-räsymatto. 
TV ja hiustenkuivaaja.

Ikkunanäkymä Lasikylän sisäpihalle ja 
kylänraitille. Pimeän aikaan näet myös lasiuunin 
oranssin hehkun. 

27,5m2. 

Tähän huoneeseen mahtuu myös kolmas yöpyjä 
(+10€).

99-109€ /yö/huone


