PARKERING
VÄLKOMMEN TILL CLARION HOTEL® HELSINKI!
Om du kommer hit med bil hittar du ett parkeringshus
under marken, Rokkiparkki, cirka 400 meter från hotellet.
Gatuadressen till parkeringshuset är Medelhavsgatan 12.
Innan du parkerar behöver du en QR-kod.
Om du inte har fått någon kod bör du be om en i förväg
genom att ringa på tfn. +358 10 850 3820 eller via
e-post på cl.helsinki@choice.fi. På ankomstdagen ber vi
dig att endast be om en kod per telefon!
Parkeringspriser på Rokkiparkki:
Dagtid (kl. 7.00–18.00): 17€
Dygn: 27€
Betala för parkeringen på hotellet så aktiverar vi
din QR-kod för att köra ut.

Se nästa sida för mer detaljerade
parkeringsinstruktioner.

ANVISNINGAR FÖR
KORTTIDSPARKERING

Rokkiparkki - Busholmens underjordiska parkeringsanläggning

1. Clarion Hotel
2. Art Hotel Helsinki
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4. Moxy Hotel
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3. Music House Hotel
5. Residence Inn Marriot
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6. Evenemangshotellet
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INFART (VÄLIMERENKATU 12)
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Du kommer in till Rokkiparkki genom att visa QR-koden du
fått via e-post eller sms för kodläsaren vid bommen. För in
telefonen eller utskriften i läsarens öppning med QR-koden
uppåt. En lämplig storlek för QR-koden på papperet eller på
telefonskärmen är cirka 4 x 4 centimeter. Läsarens öppning är
ungefär 15 centimeter bred. Ställ in telefonskärmens ljusstyrka
till 100%.
När du kör in till Rokkiparkki, kör ner för rampen och ta andra
avfarten i rondellen. Följ Rokkiparkki-skyltarna.

P1

INGÅNG FÖR FOTGÄNGARE (VÄLIMERENKATU 15)

Fotgängardörrarna är försedda med färgkoder. Dörren närmast
Clarion-hotellet är A-dörren, markerad med orange färg. Du kommer
genom dörren med PIN-koden du fått i samband med QR-koden.
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UTFART

Utfarten sker på samma sätt som infarten. Visa QR-koden för läsaren
vid bommen så öppnas bommen.

P2
JÄTKÄSAARENKUJA 10

JÄTKÄSAARENKUJA 10
HYVÄNTOIVONKATU 7
LIVORNONKATU 7

VÄLIMERENKATU 15
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LIVORNONKATU 7

VÄLIMERENKATU 15

1a

581–621
661–699

1b

622–660
700–735

1a

1–39
77–115

1b

40–76
116–149

2a

736–774
811–854

2b

775–810
855–895

2a

150–187
223–260

2b

188–222
261–295

3a

296–330
366–399

3b

331–365
400–433

PARKERINGSPLATSER

I Rokkiparkki används alla parkeringsrutor gemensamt, och
du kan parkera på våningarna P1 och P2. I hallen finns separat
utmärkta parkeringsrutor för personer med funktionsnedsättning,
rutor för laddning av elfordon samt en tvättplats på våning
P2. För hotellgäster lönar det sig att parkera i närheten av de
orangemärkta A-dörrarna.

4a

4b

434–468
503–541

469–502
542–580

MALAGANKATU 3

Det finns allmänna laddningsplatser för elfordon i parkeringshuset.
Laddstationerna används som vilka som helst allmänna
laddstationer. Du kan autentisera dig vid laddstationen som en
Virta.fi-kund eller med någon annan operators identifikation som
är kompatibel med Virta-tjänsten. Energin faktureras som vanligt
i samband med avtalsfakturan för ditt elfordon. Vid behov kan du
förhandsregistrera dig på virta.fi

MALAGANKATU 7

Busholmens parkering Ab
Kundservice 029 123 1771
www.jatkasaarenpysakointi.fi
asiakaspalvelu@jatkasaarenpysakointi.fi

