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Yö Europalla ja romanttinen yö
Tallinnassa

Kreutzwald Hotel Tallinn ****
Kreutzwald Hotel Tallinn sijaitsee kauniissa historiallisessa rakennuksessa lähellä Viron kansalliskirjastoa. Rakennuksen
entisöinnissä on säilytetty rakennuksen historiallinen aitous. Samalla hotelliin on lisätty innovatiivista suunnittelua ja nykyaikaista
mukavuutta. Tallinnan suurimpiin ostoskeskuksiin kuuluva Kristiine Keskus on vain 400 metrin päässä. Tämä neljän tähden
hotelli sijaitsee vain 12 minuutin kävelymatkan päässä Tallinnan kauniista vanhastakaupungista. Hotellissa on yhteensä 65
viihtyisää ja tyylikästä huonetta ja sviittiä: 32 standard-huonetta, 18 ZEN-huonetta ja 15 ZEN-deluxeja. Hotellista löytyy
perhehuoneita ja myös lemmikkieläimet ovat sallittuja. Voit nauttia Unique-aamiaisesta Restaurant Nipernaadissa. Ravintola on
auki koko päivän ja saatavilla on gurmeeruokaa, arkisia aterioita ja juomia. Kesäisin asiakkaat voivat myös nauttia ruokaa,
viinejä ja paikallisia oluita aurinkoterassilla. Hotellissa on myös uusi, intiimi ZEN SPA, jossa on yksityisiä saunoja ja juhlahuone
porealtaalla sekä kuntosali. Kylpylästä voi varata erilaisia maksullisia hierontoja ja vartalohoitoja. Hotellista löytyy myös
miellyttävä kirjasto. Julkinen pysäköinti on mahdollista paikan päällä, varausta ei tarvita. Pysäköinti maksaa 10 €/vuorokausi.
Kreutzwaldin kaikissa huoneissa on klassinen sisustus ja lämmin värimaailma. Huoneista löytyy puhelin, televisio, tallelokero, tossut, suihku tai amme,
hiustenkuivaaja, ilmainen WiFi. Joidenkin huoneiden kylpyhuoneessa on myös poreamme. Osassa huoneita on ilmastointi.

Endla 23 10122, Tallinn

+372 66 64 800

http://kreutzwaldhotel.com/fi

L'Ermitage Hotel ****
Hotelli L'Ermitage päärakennus on 2004 valmistunut ja vuonna 2013 se uudistettiin kokonaan. 2014 hotelliin rakennettiin
lisärakennus, jossa on hotellihuoneiden lisäksi konferenssitilat. Hotelli tunnetaan modernista arkkitehtuuristaan sekä hyvin
yksityiskohtaisesti ja nykyaikaisesti suunnitellusta sisustuksestaan. Hotelli houkuttelee loistavalla sijainnillaan vehreässä
ympäristössä, aivan Tallinnan vanhankaupungin tuntumassa. Hotellista on vain 10 minuutin kävelymatka vanhankaupungin
sydämeen, Raatihuoneentorille. Satamaan pääsee tarvittaessa 10 minuutissa ja lentoasemalle 20 minuutissa. Hotellissa
odottavat asiakkaita viihtyisät huoneet, sauna, kaksi ravintolaa sekä huomaavainen ja persoonallinen palvelu. Hotellissa on
standard-, business- ja superiorluokan huoneita. Kaikissa huoneissa on maksuton langaton internetyhteys, minibaari, tallelokero,
kylpyamme tai suihku, hiustenkuivaaja, TV ja kirjoituspöytä.

Toompuiestee 19, 10137, Tallinn

+372 6996 400

http://www.lermitagehotel.fi/avaleht/

Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=19384
tai soita 0201 303 303 (ma-pe 9-17).

Pohjolan Matka käyttää valtakunnallista 0201 -yritysnumerointia, jolloin soitettaessa puhelujen hinnat ovat 8,35 snt/puh + 16,69
snt/min (alv. 24 %), ulkomailta ko. maan ulkomaanpuhelumaksu.

Meriton Old Town Garden Hotel ***
Tämä viehättävä ja historiaa henkivä hotelli sijaitsee Tallinnan vanhassakaupungissa vain muutaman minuutin kävelymatkan
päässä Raatihuoneentorilta. Hotelli koostuu useasta 1500-luvulta peräisin olevasta rakennuksesta, jotka ympäröivät hotellin
viihtyisää sisäpihaa. Hotellissa ranskalaisia leivonnaisia tarjoava kahvila Pikk 29 sekä Virolaista ja Skandinaavista ruokaa
tarjoileva Trofe-ravintola. Vanhaan rakennukseen tehdyn hotellin huonekoot vaihtelevat ja osaan huoneista käynti sisäpihalta.
Standard-luokan huoneissa puhelin, TV, maksuton langaton internetyhteys, kahvin/teenkeitin, suihku ja wc, huoneissa
kokolattiamatto tai laminaattilattiat. Emme suosittele hotellia liikuntaesteisille, sillä hotellissa on portaita ja tasoeroja. Hissillä
pääsee 3. kerrokseen asti ja 4. sekä 5. kerrokseen noustaan portaita pitkin.

Lai 24 / Pikk 29, 10133 Tallinn,

+372 66 48 800

Tallinna
https://www.meritonhotels.com/en/

Tallink City Hotel ****
Nykyaikainen business-luokan hotelli keskeisellä paikalla Viru-aukion kupeessa, josta on lyhyt kävelymatka vanhaankaupunkiin.
Hotellissa on ravintola Sume, Piano Baari, yökerho Cellar, kauneushoitola, sauna (aamusauna sis. huonehintaan) sekä
kokouskeskus. Hotellissa ilmainen matkatavarasäilytys ja maksullinen pysäköinti sisäpihalla. Hotelli on kokonaan savuton.
Huoneissa on suihku/wc, hiustenkuivaaja, tv, minibaari, puhelin, WiFi, tallelokero ja ilmastointi. Standard luokan huoneisiin ei
mahdu lisävuodetta. Hotellissa on myös tilavampia De Luxe -huoneita, joihin mahtuu yksi lisävuode sekä väliovellisia huoneita
perheille.

A. Laikmaa 5, Tallinna

+372 6300 800

http://www.tallinkhotels.com/fi/tallink-city-hotel

Tallink Spa & Conference Hotel ****
Hotelli sijaitsee kävelyetäisyydellä Tallinnan palveluista ja ostospaikoista, matkustajasataman alueella, lähellä laivoja.
Vastaanotto palvelee asiakkaita ympärivuorokauden; valuutanvaihto, tavarasäilytys ja huonepalvelu. Hotellissa on ala-aulan
Lobby Bar, tasokas ruokaravintola Nero, sekä yläkerroksen pieni Sigar Bar Fidel kaupunkinäkymin. Kokouskeskuksessa kuusi
eri tyyppistä nykyaikaista kokoustilaa jopa 263 henkilölle. Hotellin tiloissa on maksuton langaton internet ja lasten leikkinurkkaus.
Asiakkaiden käytössä on maksullinen pysäköintialue ja -halli hotellin kellarikerroksessa. Kylpylä-osasto: Aqua spa -kylpyläosasto
henkii roomalaista kylpyläperinnettä marmoripatsaineen ja suihkulähteineen. Saunamaailmassa on erilaisia höyrysaunoja,
suomalainen sauna sekä perinteinen turkkilainen Hammam. Allasosastolla yksi iso allas, ulkouima-allas, kaksi poreallasta,
lastenallas, allasbaari, tilaussauna 12 henkilölle. Aqua Spa on avoinna joka päivä klo 10.00-22.00. Alle 16-vuotiaat pääsevät
Aqua Spa kylpyläosastolle aikuisen valvojan kanssa. Kauneuskeskus, Hera Salongid. Hoitola tarjoaa hyvin laajan valikoiman
erilaisia kehoa ja mieltä virkistäviä hierontoja, spa-hoitoja, kylpyjä ja vartalohoitoja. Huoneita 275, joista 242 kahden hengen
standard luokan huonetta, 9 yhden hengen standard-luokan huonetta, 20 double de lux-huonetta ja 4 sviittiä. Kaikki huoneet savuttomia. Kaikissa huoneissa on
ilmastointi, TV, minibaari, puhelin, työpöytä, vaatekaappi, maksuton langaton internetyhteys, tallelokero, suihku/wc, hiustenkuivaaja ja kylpytakit. Lisävuode
mahtuu vain perhe- ja De lux -huoneisiin ja sviitteihin. Max 1 junnupatja (pituus 140 cm) kahden hengen huoneeseen.

Sadama 11, Tallinna

+372 630 1000

http://www.tallinkhotels.com/fi/tallink-spa-conference-hotel

The von Stackelberg Hotel Tallinn
Hotelli sijaitsee Toompean mäen juurella lyhyen kävelymatkan päässä Tallinnan vanhastakaupungista. Hotelli on tehty vuonna
1874 valmistuneeseen rakennukseen ja se on peruskorjattu täydellisesti vuosina 2010-2011. Hotellissa on Zen SPAN
hyvinvointikeidas, neuvottelutilat ja ravintola. Kaikki huoneet ovat hiljattain kunnostettuja, tilavia, viihtyisiä, tyylikkäitä ja
ilmastoituja. Huoneissa on maksuton WiFi, ilmastointi, minibaari, kahvin- ja teenkeittovälineet, hiustenkuivain ja tallelokero.

Toompuiestee 23 10137, Tallinna

+372 660 0700

https://www.vonstackelberghotel.com/fi

Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=19384
tai soita 0201 303 303 (ma-pe 9-17).

Pohjolan Matka käyttää valtakunnallista 0201 -yritysnumerointia, jolloin soitettaessa puhelujen hinnat ovat 8,35 snt/puh + 16,69
snt/min (alv. 24 %), ulkomailta ko. maan ulkomaanpuhelumaksu.

