KULKUYHTEYDET HOTELLIIN

Hotelli IsoValkeinen sijaitsee Kuopion keskustasta noin 5 kilometriä pohjoiseen Päiväranta – nimisessä
kaupunginosassa. Hotellin virallinen osoite on Majaniementie 2, mutta hotellin ohi kulkeva tie on Kallantie.
Etäisyydet hotellista:
Kuopion keskustaan/to city center
Rautatie- ja linja-autoasema
Kuopion lentokentälle/to the airport
Lähin ostoskeskus/nearest shopping center
Matkus shopping center

5 km
4,7 km
12,4 km
0,5 km
15,6 km

Vastaanottomme palvelee (ellei toisin sovita):
ma – la kello 6.00 – 22.30
su kello 7.00 – 12.00
Ilmoitathan ennakkoon vastaanottoon, mikäli saavut vastaanoton aukioloaikojen jälkeen.
Yhteystiedot: puh. 017 539 6100 tai reception@isovalkeinen.com.
Saapuminen paikallisbusseilla hotelliin Kuopion keskustasta
Paikallisbusseilla nro 30, 31, 35, 40 (keskusta – Siilinjärvi/Toivala) ja 21 pääsee hotellin lähettyville. Linjat
30, 31, 35 ja 40 liikennöivät moottoritien kautta. Lähin pysäkki hotellista on
Päivärannan rampilla (noin 600 m kävelymatka hotelliin). Linja nro 21 (Kuopion
keskusta-Inkilänmäki-Päiväranta) lähin pysäkki hotellista on K-Citymarketin
edessä (noin reilun kilometrin kävelymatkan päässä hotelliin).
Paikallisbussien pysäkit Kuopion keskustassa sijaitsevat:
* Nro 30, 31, 35 ja 40 Maljalahdenkadulla (kaupungintalon takana)
* Nro 21 Tulliportinkadulla (kaupungintalon edestä)
Saapuminen lentokoneella
Lentokentältä lähtevät Finnairin lentokenttäbussit eivät aja hotellin ohi, vaan
lähin pysäkki sijaitsee moottoritien Päivärannan rampilla (noin 600 m
kävelymatka hotelliin). Bussipysäkki sijaitsee moottoritien oikealla puolella. Ylitä
moottoritie ja käänny oikealle, josta noin 600 metriä hotelliin. Taksiasema
sijaitsee aivan lentoaseman edessä.

Saapuminen linja-autolla tai junalla
Kuopion linja-autoasema ja rautatieasema sijaitsevat lähekkäin, aivan Kuopion
keskustan tuntumassa (noin 500 metriä Kuopion keskustaan). Saavuttaessa
junalla laiturille laskeudutaan portaat alas alikulkukäytävään ja käännytään
oikealle, jolloin päästään linja-autoasemalle. Vasemmalle käännyttäessä
päästään taksiasemalle sekä Kuopion keskustaan.
Paikallisliikenne yhteydet juna- ja linja-autoasemalta hotelliin:
Kolme bussia liikennöi juna- ja linja-autoasemalta hotellin suuntaan: bussit 30, 31, 35, 40 ja 21. Bussipysäkki
sijaitsee Kuopion linja-autoasemarakennuksen kadun puolella (Puijonkatu). Katso kohta saapuminen
paikallisliikenteellä.
Taksi
Kuopion taksin puhelinnumerot ovat
Kuopion Taksiykköset puh. 0200 11101 ja VieVie puh. 0100 0700
Taksiasemia on rautatieasemarakennuksen sekä lentokentän ja linja-autoaseman
edessä (samalla puolella kuin paikallislinjapysäkit) sekä Kuopion keskustassa torin
lähettyvillä.
Saapuminen omalla autolla
Hotelli IsoValkeinen sijaitsee valtatie viiden vieressä noin 5 km Kuopion keskustasta pohjoiseen.
Hotelliin on hyvät opasteet moottoritien molemmista suunnista.
Pohjoisesta: Käänny noin 5 km ennen Kuopion keskustaa heti Kallansiltojen jälkeen
oikealle Päivärannan liittymältä 71, seuraa hotellin opasteita.
Etelästä: Aja noin 5 km Kuopion keskustan liittymän ohi pohjoiseen, käänny
Päivärannan liittymältä 71, seuraa hotellin opasteita.

Linkkejä:
Kuopion paikallisbussien aikataulut:
http://joukkoliikenne.kuopio.fi/
Kuopion paikallisbussien reittiahaku:
https://kuopio.digitransit.fi/-/-/lahellasi
Lisätietoja:
Hotelli IsoValkeinen puh. (017) 539 6100 tai
sales@isovalkeinen.com
Osoite: Majaniementie 2, 70420 KUOPIO, Päiväranta
Kartta: www.isovalkeinen.com - yhteystiedot-sivulta

Tervetuloa vieraaksemme!

