
Hotellihuone taivasalla ja muut terassivinkit Helsingin kesään
Nauttisitko auringosta ja kesäjuomista kaupungin katolla, kauniilla designpihalla vai kesäterasille pystytetyssä
hotellihuoneessa? Helsingin Sokos Hotellit tarjoavat neljä erilaista terassitunnelmaa kaupungin keskustassa.

Suomen ensimmäinen terassihotellihuone sijaitsee Vaakunan katolla

Ravintola Loisteen terassilta löytyy tänä kesänä hauska erikoisuus: Suomen ainoa terassihotellihuone. Nauti siis juomasi ulkoilmassa
hotellihuoneen sängyllä makoillen ja kaupungin maisemia ihaillen. Toki perinteisemmät pöytäryhmät ja puutarhakeinukin ovat tarjolla.

Upeiden Helsinki-näkymien sekä kesäjuomien lisäksi terassilla on tarjolla koko Ravintola Loisteen á la carte -lista herkkuineen. Terassi
sijaitsee rautatieaseman vierellä 65 vuotta täyttävässä Original Sokos Hotel Vaakunassa.

Isolla terassilla auringosta nautitaan aamusta iltaan.

Avoinna: 9.6. alkaen ma-la Ravintola Loisteen aukioloaikojen mukaan ja säävarauksella.

Ravintola Loiste, Kaivokatu 3, Helsinki 

Tornin Pihalla soi musiikki koko kesän

Tornin Pihalla ei tule kuuma helteelläkään, sillä se sijaitsee suojaisalla sisäpihalla kaupungin design-korttelien keskellä. Tarjolla on raikkaita
juomia ja kesämenoon sopivia ruoka-annoksia Tornin kuulusta keittiöstä.

Kesäkausi avataan virallisesti 9. kesäkuuta, jolloin talon keittiömestari grillaa kokonaista possua ja Duo Salatuikkaajat viihdyttää
musisoinnillaan.

Tornin Pihalla nautitaan elävästä musiikista joka kesätorstai kello 20-22 ja -lauantai kello 21-23. Kesäsateiden sattuessa esiintyjät soittavat
O’Malley’sin sisätiloissa.

Avoinna: ma-la kello 14-22, sään mukaan

Solo Sokos Hotel Torni, Yrjönkatu 26, Helsinki

Katulounas Kluuvikadulla

Kluuvikadun ravintola Frans & Amélie on sujahtanut sujuvasti helsinkiläisen bisnesväen lounaskalentereihin. Ravintolan runsaasta
lounaspöydästä kokoaa helposti mieleisensä annoksen.

Kesällä lounaspöydän täyteläiset salaatit ja ranskalaiset juustot tuoreine leipineen voi nauttia myös ulkona. Frans & Amélien terassi on
avoinna lounaasta iltaan asti. Muina aikoina nälkäisille vieraille tarjoillaan á la carte -listan annoksia.

Terassi on avoinna: lounaasta iltaan kello 22 asti.

Frans & Amélie, Kluuvikatu 8, Helsinki

Kesäilta Suomen ensimmäisen pilvenpiirtäjän katolla

Tornin Ateljee Barin terassi on Helsingin Sokos Hotellien toinen upeita Helsinki-näkymiä tarjoileva kattoterassi, jonne aurinko paistaa koko
päivän. Täällä katsellaan kaupungin parhaat auringonlaskut.

Sadesäällä maisemia voi ihailla myös sisätiloissa.

Ateljee Barin henkilökunta valmistaa kävijöille taidokkaita juomia.

Avoinna: ma-to kello 14-01, pe klo 12-02, la klo 12-02 ja su klo 14-00.

Solo Sokos Hotel Torni, Yrjönkatu 26, Helsinki 

Lisätietoja: Minna Eliasson, markkinointipäällikkö, Sokotel Oy, puh. 050 388 3856, minna.eliasson@sok.fi

www.sokoshotels.fi

www.raflaamo.fi


