
Solo Sokos Hotel Torni Tampereen kattoterassi on jälleen avoinna
Solo Sokos Hotel Torni Tampereen ylimmän, 25. kerroksen ravintola Moro Sky Barin kattoterassi on jälleen avoinna yleisölle.
Kattoterassi suljettiin marraskuun lopulla terassin turvallisuusratkaisujen päivittämisen ajaksi. Ravintolan sisätilat ovat olleet
avoinna koko ajan.

Solo Sokos Hotel Torni Tampereen asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuteen on kiinnitetty hotellin rakennusvaiheesta lähtien erittäin paljon
huomiota. Hotellin kattoterassin turvatoimiin tehtiin joulukuussa muutoksia siten, että kattoterassia ympäröivää lasiseinää ei pääse ylittämään.
Terassin seinät olivat entuudestaan täysin umpinaiset ja ikkunat turvalasia, ja seinien korkeus estää kenenkään putoamisen terassilta
vahingossa. 

– Asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuus on toiminnassamme avainasemassa, ja tehtävänämme on varmistaa tilojemme ja toimintamme
turvallisuus kaikissa olosuhteissa. Olemme iloisia, että suuren suosion saanut kattoterassi on saatu jälleen avattua, ja asiakkaat pääsevät
nauttimaan tästä ainutlaatuisesta tilasta, sanoo hotellin liiketoiminnasta vastaavan Sokotel Oy:n toimitusjohtaja Tapio Satta.

Solo Sokos Hotel Torni Tampereen 25. kerroksessa sijaitseva Moro Sky Bar on Tampereen ensimmäinen skybar sekä Suomen korkeimmalla
sijaitseva baari ja terassi. Asiakaspaikkoja on sisällä 100 ja ulkoterassilla 150. Ravintolaan on kaikilla aina pääsy, joten siksi sinne ei oteta
pöytävarauksia eikä sitä voi vuokrata yksityistilaisuuksiin. Ravintola on sisustettu tyylikkään sporttiseen henkeen. Yksi kiinnostavista
sisustuselementeistä on Sankareiden seinä, johon on koottu olympialaisissa menestyneitä tamperelaisia. Tammikuun alusta lähtien Morossa
on ollut mahdollista nauttia myös arkisin keittolounasta klo 11−14 sekä kahvibuffetin antimista klo 14−17. Solo Sokos Hotel Torni Tampere
avattiin lokakuussa 2014. 

Valokuvia hotellista osoitteesta http://villivisio.kuvat.fi/kuvat/Solo+Sokos+Hotel+Torni+Tampere+/
Salasana: TorniTampere2014

Lisätietoja: Sokotel Oy, toimitusjohtaja Tapio Satta p. 010 76 82805, tapio.satta@sok.fi tai Sokotel Oy, hotellinjohtaja Mikko Kankaanpää
p. 050 638 16, mikko.kankaanpaa@sok.fi

Solo Sokos Hotel Torni Tampere on kohtaamispaikka, jossa voit kokea ainutlaatuisella ja yksilöllisellä tavalla tamperelaisuuden juuret ja
ytimen. Kaupungin vaiherikas historia ja kulttuuriperintö tulevat eläväksi hotellin tiloissa ja palveluissa. Tamperelaisuutta on myös hotellin
välittävä, rento ja yksilöllinen tapa kohdata asiakkaat. Erityislaatuiset ja osin täysin uuden tyyppiset tilat rohkaisevat inspiroitumaan,
haaveilemaan, uskaltamaan ja kohtaamaan uusia asioita ja ihmisiä. Hotelli tarjoaa sivun jokaisen omalle tarinalle, joista muodostuu elävä ja
uusiutuva kertomus Tampereesta.

https://www.sokoshotels.fi/fi/tampere/solo-sokos-hotel-torni-tampere

Sokos Hotels on Suomen kattavin hotelliketju, johon kuuluu yli 50 hotellia Suomessa, Tallinnassa ja Pietarissa. Hotellit sijaitsevat kaupunkien
keskustoissa tai keskellä vapaa-ajan kohteita, hyvien liikenneyhteyksien varrella. Majoituksen lisäksi Sokos Hotellit tarjoavat monipuolisia
kokous- ja ravintolapalveluita.

Sokos Hotels uudistuu. Ketju jalostaa monipuolista hotelliverkostoaan yhä useampiin tarpeisiin ja mieltymyksiin sopivaksi. Solo by Sokos
Hotels lanseerattiin vuosien 2012-2013 aikana ja Break ja Original by Sokos Hotels 2013 aikana. 


