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NYA HOTELL POMMERN I MARIEHAMN ÖPPNAR 2.3.2015 
 
Hotell Pommern har välkomnat gäster sedan slutet av 1960-talet i centrum av Mariehamn och 

nu är den omfattande om- och tillbygnaden, som pågått sedan december 2013, i sin slutfas. Nya 

Hotell Pommern öppnar 2.3.2015. 

 

Det nya hotellet, som planerats av arkitekt SAFA Aaro Virkkunen och arkitekt SAFA Harri 

Kokkonen på Arkitektbyrå AVARC Oy i Helsingfors, omfattar 95 funktionella rum av hög 

standard. På hotellets två översta våningar finns 31 komfortabla Superior-rum, våningarna två 

och tre inrymmer 64 funktionella Classic-rum av vilka 7 rum är familjerum där upp till fyra 

personer bor bekvämt.  För våra minsta gäster inreder vi en del av familjerummen med ett roligt 

och spännande Mumintema.  

 

Hotellets restaurang, vinbar och lounge är namngiven efter det kvarter där hotellfastigheten är 

belägen. ”Kvarter 5” erbjuder mångsidiga kulinariska upplevelser och olika inbjudande miljöer 

att träffas, trivas och umgås i. I vinbaren serveras ett brett utbud av kvalitetssviner glasvis, 

månadens öl från lokalbryggeriet Stallhagen och spännade smårätter och olika plocktallrikar att 

dela på. I restaurangen serverar vi nordisk mat i modern tappning, med inslag av lokala råvaror 

och säsongsbetonade temamenyer. Kända nordiska kockar gästspelar under året – först ute är 

Michael ”Micke” Björklund med sin signaturmeny som serveras 25.3 – 18.4.2015.  

 

”Nya Pommern är ett välkommet komplement för Ålandhotels och hela Mariehamn. Det nya 

hotellet kommer att kunna erbjuda den komfort och standard som våra gäster i allt större 

utsträckning efterfrågar. Hotellets restaurangmiljö Kvarter 5 kommer att bjuda in till mångsidiga 

smakupplevelser under dygnets olika tider. Vi satsar på det nordiska köket och ett säsongbaserat 

urval av våra fina lokala råvaror” säger VD Roni Huttunen.   

 

Ytterligare information: 
 
http://www.alandhotels.fi/sv/hotell-pommern  
 
http://www.alandhotels.fi/sv/paket/michael-micke-bjorklunds-signaturmeny  
 
www.alandhotels.fi 
 
VD Roni Huttunen, telefon +358-40-8485604 
roni.huttunen@alandhotels.fi  

 
 
 
 
Ålandhotels är en ledande aktör inom den åländska turismen. Till företaget hör hotellen Savoy, 
Adlon och Pommern samt restaurangerna Bistro Savoy, Adlon Sportsbar&Pizzeria och Kvarter 5.  
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