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Scandic Atlas -hotellin pysäköinti tapahtuu maksullisessa Toriparkki-parkkihallissa, joka sijaitsee aivan hotellin vieressä Kuopion torin alla. 
Hotellin ympärillä olevat kadut ovat kävelykatuja tai vain julkisen liikenteen ja taksien käyttöön rajoitettuja.

Toriparkki
– Avoinna ympäri vuorokauden
–  13 € / vuorokausi maksettaessa hotellille. Hotellilta saatte lipukkeen, joka käy ulosajoon sekä edestakaiseen kulkuun. 

Ajo-ohje Toriparkkiin:
– Syöttäkää navigaattoriin osoite: Puijonkatu 14 saapuessanne etelästä tai Puijonkatu 31 saapuessanne pohjoisesta
– Ajakaa sisään Toriparkkiin yllämainituista osoitteista ja ottakaa lipuke puomilta
– Kulku hotelliin ulkokautta torin porraskäytävien kautta ympäri vuorokauden. Torilta näet hotellin, jossa on kyltit Scandic ATLAS ja Grillsson. 
Torin päällä on yhteensä seitsemän porraskäytävää, joista pääsee kulkemaan ympäri vuorokauden ulos ja sisään.
– Kulku hotelliin sisäkautta tavaratalo Carlsonin aukioloaikoina: K1-kerroksesta on käynti Apajan kauppakäytävälle, josta pääsette kulkemaan 
suoraan hotellin vastaanottoon menevään hissiin. K2- ja K3-kerroksista kulku sinisen alueen päädystä Carlsonin hissillä 

Lisätietoja saatte soittamalla hotellin vastaanottoon +358 (0) 300 870423, soittaessanne valitkaa vaihtoehto 1 suomi ja 3 vastaanotto.
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Scandic Atlas hotel parking is at Toriparkki parking hall, located right next to the hotel and under the Kuopio market square. Streets surrounding 
the hotel are pedestrian walks or only for public transportation and taxis.

Toriparkki
–  Open 24 hours
–  Parking fee 13 € / 24 hours. 

How to access Toriparkki:
– Addresses are: Puijonkatu 14, when arriving from south and Puijonkatu 31, when arriving from north.
– Drive into the Toriparkki parking hall and take a ticket at the gate
– Access the hotel via the market square stairways 24 hours a day. From the square you can see the hotel with signs Scandic ATLAS and 
Grillsson.
– Indoor access to the hotel during the opening hours of the department store Carlson: From the K1 floor, walk to the Apaja shopping corridor, 
follow the signs to Carlson and you’ll reach the lift directly to the hotel reception. From the K2 and K3 floors: From the end corner of the blue 
area take the Carlson department store lift. 

For more information please call +358 (0) 300 870423, choose 3 for English and 3 for reception.
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