
Jyväskylässä on paljon erilaisia majoitusvaihtoehtoja. Keskustan hotelleissa on yhteensä noin 1500 huonetta ja 3000 vuo-
depaikkaa. Hotellit ovat palveluiltaan monipuolisia ja tyyliltään erilaisia. Lisäksi  hostelleista ja  kesähotelleista löytyy yli 
500 vuodepaikkaa.
Jyväskylän seudulla on paljon lähellä luontoa olevaa hotellimajoitusta sekä mökkimajoitusta. Puolen tunnin ajomatkan 
säteellä kaupungista on hotellitasoista majoitusta noin 700 vuodepaikkaa. 

Hotelli Alba on yliopiston kampusalueella Agoran vie-
ressä sijaitseva edullinen hotelli Jyväsjärven rannalla. Huo-
neista on kauniit näkymät järvelle tai Jyväskylän yliopiston 
Mattilanniemen kampusalueelle. Hotelli Alban ravintolan ruo-
kalistalta löytyy laaja valikoima erihintaisia vaihtoehtoja ja 
ravintola on palkittu Chaîne des Rôtisseurs -kilvin. Rantaraitin 
lenkkeilyreitit alkavat suoraan Hotelli Alban ovelta.                         
Yhteystiedot: +358 (0)14 636 311, info@hotellialba.fi,
hotellialba.fi 

GreenStar Hotel Jyväskylä on ympäristöystävälli-
nen hotelli lähellä kaupungin palveluja ja kongressikeskus Pavil-
jonkia. Huoneisiin majoittuu 1-3 henkilöä ja huoneen hinta on 
aina sama huolimatta majoittuvien määrästä. Aamiainen ja pysä-
köinti ovat varattavissa erikseen. Lisäksi asiakkaiden käytettävissä 
on katutason lounge, käytävillä sijaitsevat yhteiskeittiöt astioineen 
ja pyykinpesumahdollisuudet.
Yhteystiedot: +358 10 423 9391, jyvaskyla@greenstar.fi
greenstar.fi 

Hotelli Milton on kodikas keskustahotelli, joka sijaitsee 
loistavien kulkuyhteyksien lähellä. Kaikki keskustan tarjoamat 
palvelut ovat lyhyen kävelymatkan päässä. Vastaanottomme 
on auki ympäri vuorokauden mahdollistaen parhaan mahdol-
lisen palvelun juuri silloin kun sitä tarvitset.                                      
Yhteystiedot +358 (0)14 3377900, info@hotellimilton.com, 
hotellimilton.com
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Hotelli Verso on viihtyisä hotelli Jyväskylän ydinkeskus-
tassa, kävelykadun varrella. Hotellin Verso Baari palvelee 
aikuisten olohuoneena aamusta iltamyöhään. Matkakeskus, 
ostoskeskukset ja nähtävyydet ovat kaikki kävelyetäisyyden 
päässä.                                                                                                                  
Yhteystiedot: +358 (0)14 333 999, info@hotelliverso.fi,
hotelliverso.fi, baariverso.fi 

Omena-hotelli Jyväskylä sijaitsee kaupungin keskus-
tassa, lyhyen kävelymatkan päässä matkakeskuksesta ja kävely-
kadusta. Hotellihuoneen varusteluun kuuluu kaikki majoittumi-
sen mukavaksi tekevät varusteet viileäkaapista mikroon ja 
pehmeisiin pyyhkeisiin. Jyväskylässä aamiaiskumppani on Wil-
helmiinan Konditoria. Yhteystiedot: puh. +358 (0)600 555 222, 
omenahotels.com/hotellit/jyvaskyla/

Hotelli Yöpuu on uniikki boutique hotelli Jyväskylän 
keskustassa. Hotellin jokainen huone on omanlaisensa ja 
sisustettu persoonallisesti oman teemansa mukaan. Hotellin 
yhteydessä toimii tasokas Ravintola Pöllöwaari.                                                                                                                                      
Yhteystiedot: +358 (0)14 333 900, info@hotelliyopuu.fi,
hotelliyopuu.fi, ravintolapollowaari.fi 

Original Sokos Hotel Alexandra sijaitsee kau-
pungin keskustassa vastapäätä Matkakeskusta ja kävelymat-
kan päässä Jyväskylän Paviljongista. Hotellissa yhdistyvät suu-
ren hotellin monipuoliset palvelut ja pienen hotellin välitön 
tunnelma ja aito ystävällisyys. Täyden palvelun talosta löyty-
vät ravintolat Frans & Sandra, Jalo Kitchen & Lounge, tilaus- ja 
aamiaisravintola Franseska, viihtyisä saunaosasto porealtai-
neen ja runsaasti kokoustiloja.                                                                                                                                   
Yhteystiedot: +358 (0)20 1234 642, Alexandra.Jyvaskyla@
sokoshotels.fi



Scandic Jyväskylä City tarjoaa mukavaa majoitusta 
kaupungin keskustassa. Kaikki palvelut ja kaupat ovat pienen 
kävelymatkan päässä ja pääset junalla tai bussilla melkein 
hotellin ovelle, koska Matkakeskus sijaitsee aivan hotellin vie-
ressä. Hotellin yhteydessä toimivat ravintolat Moe’s  ja Bord.
Yhteystiedot: +358 (0)14 458 1010,
jyvaskylacity@scandichotels.com
scandichotels.fi 

Scandic Laajavuori on monipuolinen, moderni ja 
luonnonläheinen kylpyläkeidas ja hotelli Jyväskylässä, metsän 
siimeksessä vain 10 minuutin ajomatkan päässä kaupungin 
keskustasta. Scandic Laajavuoren ravintolatarjontaan kuuluu 
550-paikkainen à la carte- ja tilausravintola Salitintti.                                
Yhteystiedot: +358 14 458 1009,
laajavuori@scandichotels.com
scandichotels.fi 

Scandic Jyväskylä Station, Joutsenmerkitty, ympä-
ristöystävällinen hotelli, sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa 
lähellä Matkakeskusta ja Jyväskylän Paviljonkia. Hotellilla on 
tilava, ulkopaikoitusalue, lämpimiä autotallipaikkoja, ajanmu-
kaiset kokoustilat, klassisen tyylikkäät hotellihuoneet, sauna- ja 
uima-allasosasto sekä kuntosali. Viihtyisyyden kruunaavat 
kaksi ravintolaa, ulkoterassi ja ammattitaitoinen henkilökunta.                                                                                                                                    
Yhteystiedot: +358 (0)14 330 3000,
jyvaskylastation@scandichotels.com, scandichotels.fi/jyvaskyla 

Solo Sokos Hotel Paviljonki on tyylikkään rento ja 
vieraanvarainen hotelli. Hotellin sijainti järven rannalla ja silti 
kaupungin keskustassa, Jyväskylän Paviljongin naapurissa 
takaavat upeat puitteet vierailulle aivan tapahtumien keski-
pisteessä. Erityinen panostus ainulaatuiseen palveluun näkyy 
päivittäin yksilöllisissä asiakaskohtaamisissa. Hotellin yhtey-
dessä toimii parhaimpia italialaisia makuja tarjoava ravintola 
Trattoria Aukio. Hotellista löytyy myös upea saunaosasto ja 
hyvin varusteltu kuntosali. Yhteystiedot: +358 (0)20 1234 645. 
Jyvaskyla@sokoshotels.fi , sokoshotels.fi 

HOSTELLIT JA KESÄHOTELLIT

Forenom Hostel Jyväskylä on kodikas ja edullinen 
vaihtoehto sekä työ- että lomamatkailijoille. Jyväskylän moni-
puoliset palvelut ovat käytettävissä heti ovesta ulos astut-
taessa, sillä hotelli sijaitsee vilkkaan kävelykadun varrella. 
Hostellissa on ruuanlaittomahdollisuudet. Rentouttavan illan 
takaa jacuzzilla varusteltu saunaosasto.                                    
Yhteystiedot: +358 20 198 3420, info@forenom.fi,
forenom.com/fi/hostellit/jyvaskyla

Kesähotelli Rentukka sijaitsee Kortepohjan ylioppilas-
kylässä. Hotelli sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä, Jyväsky-
län keskustasta pääsee hotellille kätevästi 10 minuutissa paikal-
lisbusseilla. Hotellin piha-alueella on ilmaisia pysäköintitiloja 
rajoitetusti omalla autolla saapuville matkailijoille. Kaikissa huo-
neissa on oma suihku/WC, jääkaappi ja keittolevy. Laajavuoren 
ulkoilumahdollisuudet, sekä Killerin ravirata sijaitsevat kävelye-
täisyydellä hotellista.            
Yhteystiedot: +358 10 279 2006, rentukka@jyvaskylahotel.fi , 
jyvaskylahotel.fi/hotelli-rentukka/

Kesähotelli Harju sijaitsee Jyväskylän keskustan tuntu-
massa luonnonkauniin Harjun puistoalueen vieressä. Hotellilta 
on vain 700 metrin matka Jyväskylän Matkakeskukselle. Hotel-
lin piha-alueella on ilmaiset pysäköintitilat. Huoneet ovat 1-3 
henkilölle, lisävuoteen tai patjan mahdollisuus on olemassa. 
Kaikissa huoneissa on oma suihku/WC, jääkaappi ja keittolevy. 
Huoneen hintaan sisältyy aamiainen, liinavaatteet sekä pyyh-
keet.
Yhteystiedot: +358 10 279 2004, harju@jyvaskylahotel.fi,
jyvaskylahotel.fi/hotelli-harju/

The Local Culture Hostel & Cafe on kulttuuri-
teemainen boutique-hostelli ja kahvila Jyväskylän yläkaupun-
gilla. Hostellin 11 erilaista teemahuonetta tarjoavat kukin oman-
laisensa elämyksen. Suihkutilat ovat kaikille majoittujille yhteiset 
ja sijaitsevat pohjakerroksen omassa rauhassa. Hostellista löy-
tyy myös hyvin varusteltu vieraskeittiö, mukava olohuone, lukol-
liset säilytyslokerot makuusaleissa sekä kodikas kasvis- ja vegaa-
nikahvila. Vastaanotosta voi myös vuokrata pyörän tai pulkan.        
Yhteystiedot: +358 (0)400 593 233, info@thelocalhostel.fi, 
thelocalhostel.fi/
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