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Hotelli brošüür

tere tulemast
meie maailma
Tere tulemast
Meie värvikas hotell asub Tallinna südalinnas, vanalinna
ja Parlamendihoone vahetus läheduses. Hotelli juurest
pääseb lihtsalt kesklinna peamiste vaatamisväärsuste
juurde, sealhulgas kaubanduskeskustesse, teatritesse
või restoranidesse. Meeldivat vaheldust pakub
jalutuskäik või jooksuring hotelli kõrval asetsevas
Schnelli pargis.

Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinnas on
465 elegantset ja kaasaegset tuba. Pea 1,100 m² laiuv konverentsikeskus
pakub piisavalt ruumi konverentsideks ja üritusteks. Puhkusenautijatele
pakuvad tegevust Wellness Spaa, vee-ja saunakeskus ning spordiklubi.
Lisaks on hotellis restoran, kohvik ja 2 baari. Parkimiskohti hotelli
ümber ja garaažis jagub 132le autole.

aeg sinu
jaoks
Majutus
Hotellis on 157 standard tuba,
280 Superior tuba, 12 peretuba,
4 juunior sviiti, 5 ühetoalist
sviiti, 4 kahetoalist sviiti, 2 sviiti
saunaga ja Grand sviit. Puuetega
inimestele on sobivaid tube
kokku 7. Kõikides tubades on
tasuta Wi-Fi internetiühendus.
Toa hinna sisse kuuluvad buffet
hommikusöök, sissepääs vee- ja
saunakeskusesse ning jõusaali.

Tubade varustus:
› Õhukonditsioneer
› Vannituba koos vanni,
dušši ja fööniga
› Lameekraaniga teler ja
kaabeltelevisioon
› Tasuta traadita
internetiühendus

› Toas üks lai voodi või
kaks eraldi voodit
› Miniseif
› Veekeetja tee ja kohvi
valmistamiseks
› Töölaud

Tallinna külaliste kasutuses
on 465 moodsat ja
maitsekalt sisustatud tuba.
Osadest tubadest avaneb
vaade Toompea lossile,
kus täna asub Riigikogu.
Tubade sisekujunduses on
esindatud 2 stiili – julgete
värvidega modernne stiil
ja rahulik ning lõõgastav
klassikaline stiil.

värvikad
maitseelamused
Restoranid ja baarid
Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel
Tallinn pakub kohapeal laia valikut restorane ja baare.
› Kogupere restoran Grill250 ° - kerged suitsused aroomid ja
maitsetest pakatavad mahlased lihalõigud panevad külastajaid
siia taas tagasi pöörduma. Proovida saab ka poolemeetriseid grillvorste
ning burgereid. Tööpäeviti kella 12 - 15 on restoranis kaetud rikkalik
buffet-stiilis lõunalaud. Pakume valikus salateid, pearoogi ja kooke.

› Cubano baaris lai valik erinevaid kokteile ja suupisteid.
Mängulusti pakuvad piljardilaud ja lauajalgpall.
› Kohvik Mademoiselle trumbiks on kohapeal valmistatud saiad,
pirukad ja tordid, saadaval ka võileivad, päevasupp ja salatid
› Bistroos Mary serveeritakse buffet-stiilis hommikusööki.
Bistroo pakub ka suurepärast võimalust gruppide toitlustamiseks.
› Restoran Balalaika on luksuslik restoran kus õnnestuvad nii
konverentsilõunad, perekondlikud peod kui ka pidulikud õhtusöögid.
Restoran on avatud ainult ettetellitud üritustele.

värvikad
kohtumised
Konverentsid ja üritused
Avar konverentsikeskus sobib
väga erinevate ürituste
korraldamiseks.

Hotellis on kokku
14 konverentsiruumi, millest
suurim saal mahutab
teatristiilis kuni 380 inimest.
Bankette saab korraldada
kuni 400 inimesele ja
vastuvõtte kuni 600
inimesele.

Esimesel korrusel paikneb
5 konverentsiruumi, teisel
korrusel 7 ja hotelli ülemistel
korrustel 2 vaatega saali. Traadita
internetiühendus kogu hotellis
lihtsustab korporatiivürituste,
bankettide, pulmade, messide ja

teiste ürituste korraldamist.
Pakume erimenüüsid. Kohvipausidel
pakutavad pirukad on valmistatud
kohapeal.

lihtsalt
naudi
Vee- ja saunakeskus ning spordiklubi
Lõõgastu vee- ja saunakeskuses kus asuvad 4 erinevat
sauna, 2 basseini, 2 mullivanni ja kontrastjalavannid.
Keskusega on ühendatud Neptuni saal, mis on sobiv
nii era- kui firmapidudeks. Spordiklubis on avar jõusaal
treeningseadmetega, lai rühma- ja veetreeningute valik
ning professionaalsed treenerid.

Peamised omadused:
› Vee- ja saunakeskuses asuvad
4 erinevat sauna – soome
saun, soolasaun, aurusaun ja
aroomisaun, 2 basseini,
2 mullivanni, kontrastjalavannid
› Spordiklubi – valik treeninguid,
kaasaegse tehnikaga jõusaal ja
personaalse treeneri teenus

› Fish Spa – hotelli partneri
poolt pakutav teenus
› Parkla hotelli ees ja taga, samuti
hotelli all asuvas garaažis.
Parkimine nii autodele kui
bussidele.
› Privaatsaunad – 2 mullivannidega
soome sauna

kõik sinu
heaks
Wellness spaa ja ilusalong
Hotellis asub üks linna
suurimaid tervise ja ilu oaase.

Wellness spaa
pakub laia valikut
privaatseid
hoolitsusi nagu
massaaž,
näohoolitsused ja
käte ning jalgade
hoolitsused.

Peamised omadused:
› Wellness spaa – massaažid, näo- ja kehahoolitsused, käte
ja jalgade hoolitsused, maniküür ja pediküür, soolakamber,
infrapunasaun, juuksestuudio
› Tasuta Wifi ühendus terves hotellis
› Parkla hotelli ees ja taga, hotelli all asub garaaž. Parkimine nii
autodele kui bussidele.

mida teha ja
kogeda
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Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn asub
Tallinna südames - UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluva
Vanalinna vahetus läheduses.
Hotellist avaneb vaade Toompea lossile kus asub Eesti Vabariigi Parlament.
Lühikese jalutuskäigu kaugusel asub eklektiline ajalooline Kalamaja,
kuhu on hiljuti avatud palju uusi väikeseid kohvikuid, restorane ja baare.
Tallinn sobib avastamiseks ka rattasadulast.
Lisaks saab nautida aega sportlikult, sealhulgas mängida bowlingut,
golfi või ujuda.

