
Clarion-hotellit kannustavat kaupunkilaiset liikkeelle: Helsinkiin ja
Vantaalle piilotetaan kiirastorstaina 200 kultaista munaa
Clarion-hotellien vuosittainen, suuren suosion saavuttanut pääsiäismunajahti järjestetään jälleen kiirastorstaina 29.
maaliskuuta. Suomen kaksi Clarion-hotellia piilottavat Helsinkiin ja Vantaalle yhteensä 200 kultamunaa. Jokainen kultainen muna
sisältää houkuttavan palkinnon ja pääpalkintona on yö hotellin parhaimmassa sviitissä sekä illallinen Kitchen & Table -
ravintolassa. 

Jätkäsaaressa sijaitseva Clarion Hotel Helsinki ja Aviapoliksen Clarion Hotel Helsinki Airport järjestävät jo kolmatta kertaa jännittävän
pääsiäistapahtuman: ne piilottavat kumpikin 100 kultamunaa Helsinkiin ja Vantaalle hotellien lähiympäristöön ja kutsuvat kaikki
pääsiäismunajahtiin.  

”Mikä voisi olla hauskempi tapa aloittaa pääsiäinen kuin yhdessä ulkoilu ja huippupalkinnot? Tavoitteemme on saada tulevina vuosina liikkeelle
tuhansia etsijöitä ja luoda uudenlainen, yhteisöllinen pääsiäisperinne”, sanoo Inari Lehtinen, Area General Manager, Clarion Hotels Finland.

Pääsiäismunajahti alkaa kiirastorstaina 29. maaliskuuta kuudelta aamulla. Jahti päättyy, kun kaikki munat ovat löydetty tai viimeistään 12 tuntia
myöhemmin, iltakuudelta. Aiempina vuosina sadat kaupunkilaiset ovat osallistuneet jahtiin, ja kultamunat on löydetty reippaasti ennen
lounasaikaa.

Löytäjää odottaa palkinto jokaisessa kultaisessa munassa. Palkintoina on tänä vuonna esimerkiksi pehmoisia tyynyjä, kosmetiikkaa, hotelli- ja
ravintolalahjakortteja sekä Clarion-hotellien hyväntekeväisyyskohteen Unicefin Sweet Dreams -rannerenkaita. Pääpalkintona on yö hotellin
sviitissä ja illallinen hotellin Kitchen & Table -ravintolassa.

Göteborgissa sijaitseva Clarion Hotel Post järjesti ensimmäisen pääsiäismunajahdin viisi vuotta sitten. Sittemmin tapahtuma on levinnyt
muuallekin Ruotsiin sekä Norjaan, Suomeen ja Latviaan. Tänä vuonna peräti 60 Clarion-hotellia 43 eri kaupungissa ilahduttaa ihmisiä
piilottamalla yli 2 000 kultaista munaa.

Clarion-hotellit toivottavat kaikki tervetulleeksi myös viralliselle pääsiäisjahtiaamiaiselle kiirastorstaina erikoishintaan 10€/henkilö (aamiainen
Jätkäsaaressa klo 6.30-10.00 ja Aviapoliksessa klo 6.30-9.30). Hotellit ovat aamupäivän ajan täynnä muutakin pääsiäisaiheista hauskaa, kuten
musiikkia ja erikoisherkkuja. Lisätietoja jahdista, sen etenemisestä ja palkinnoista löytyy hotellien Facebook-sivuilta.

Lue lisää pääsiäismunajahdista Facebookista:

Helsingin pääsiäismunajahti 2018
Vantaan pääsiäismunajahti 2018
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Clarion Hotel -brändin hotellit ovat energisiä kohtaamispaikkoja, jotka sijaitsevat keskeisellä paikalla ja sopivat konferenssien, tapahtumien ja
liiketapaamisten järjestämiseen. Clarion Hotel on valittu seitsemän kertaa peräkkäin Ruotsin parhaaksi hotelliketjuksi Grand Travel Awards -
kilpailussa. 1 200 alan myyntiedustajaa äänestävät kilpailun voittajasta. Clarion Hotel on osa Nordic Choice Hotels -ryhmää. Lisätietoja:
www.nordicchoicehotels.com/clarion

Nordic Choice Hotels on yksi Pohjoismaiden ja Baltian suurimmista hotellitoimijoista 186 hotellin ja 13 000 työntekijän kokonaisuudellaan.
Nordic Choice Hotels muodostuu Comfort, Quality ja Clarion Hotel -tuotemerkeistä sekä 15 itsenäisestä hotellista. Kaikilla ketjun hotelleilla on
ISO 14001 -ympäristösertifikaatti.


