
Sokos Hotellit tarjoavat kesälomia kaikenlaisille perheille

Uutuutena lasten aamiainen ja hotellileikit

Kotimaanmatkailun kasvava suosio näkyy myös lapsiperheiden matkakohdevalinnoissa. Yhä useampi suuntaa suomalaisiin perhekohteisiin.
Sokos Hotellit ympäri Suomen ovat valmiina toivottamaan tervetulleiksi kaikenikäiset ja -kokoiset kesälomavieraat. Kesän 2016 uutuuksina
tarjoillaan päivitetty lasten aamiainen ja hotellileikkeihin sopivat leikkihuoneet minikokoisine vastaanottotiskeineen. 

Tarjontaa riittää Supermuumi- ja Linnanmäki-paketeista luontolomiin

Sokos Hotellit tarjoavat monia erilaisia vaihtoehtoja perhelomaan. Luonnonystävät viihtyvät Kolin, Levin, Rovaniemen ja Vuokatin
jylhissä maisemissa ja seikkailijat huvipuistoissa. Esimerkiksi Linnanmäelle, Särkänniemeen, Muumimaailmaan tai Power
Parkkiin suuntaavat Sokos Hotellien asiakkaat saavat etuhintaisen lipun kohteisiin ostamalla sen hotellin vastaanotosta
ennakkoon. Vesipedot pääsevät puolestaan vauhtiin kylpylöissä. Oulun Break Sokos Hotel Eden on loistovalinta pohjoisessa, ja
etelässä Viihdekeskus Flamingon vesipuisto ja hotelli ovat uimariperheiden mieleen.

”Kesän suosikkeja ovat mm. Turun Sokos Hotellien muumipaketit, joihin kuuluu majoituksen ja aamiaisen lisäksi sisäänpääsy
Muumimaailmaan. Kesäkuussa voimassaolevalla Supermuumi-paketilla perhe viettää kaksi peräkkäistä päivää muumien
kotisaarella. Oman auton voi jättää hotellille vierailun ajaksi ja huristella helposti Naantaliin muumibussilla”, kertoo Sokos Hotellien
markkinointipäällikkö Minna Eliasson.

”Helsingissä perheet suuntaavat Linnanmäelle ja Korkeasaareen. Original Sokos Hotel Pasila on Linnanmäen virallinen
yhteistyökumppani ja huvipuistotunnelma jatkuu vielä hotellissakin. Linnanmäen rannekkeet saa etuhintaan kaikista
pääkaupunkiseudun Sokos Hotelleista. Ei pidä unohtaa myöskään Vantaan ja Espoon perhekohteita, kuten vesipuistoja, lasten
museoita ja tiedekeskuksia”, Eliasson jatkaa.

Onni Orava kattaa lapsille oman aamiaisen ja sisustaa leikkihuoneet

Lasten maskotti Onni Orava pitää huolen sitä, että perheen pienimmille löytyy hotellista kivaa tekemistä iltasaduista
aamiaispuuhiin. Suosituksi osoittautunut Onni Oravan ympäristöpassi haastaa pohtimaan ympäristöasioita leikin voimin. Loma-
aikoina perheen pienimmille katetaan Onni Oravan aamiainen, josta löytyy taatusti mieluisaa syötävää. Lasten aamiainen on
tarjolla Sokos Hotellien suosituimmissa perhehotelleissa juhannuksesta eteenpäin. Tänä kesänä Onni Orava sisustaa myös
moneen hotelliin leikkihuoneita. Nyt leikitään hotelli- ja ravintolaleikkejä, kun tiloihin tulee minikokoiset vastaanottotiskit ja muut
varusteet.

Varauksen yhteydessä voi lapselle ostaa ennakkoon Onni Orava -pehmon huoneeseen odottamaan. Jokaisesta verkossa
myydystä pehmolelusta lahjoitetaan 2 € Ensi- ja turvakotien liitolle.

Perhehuoneissa on runsaasti valinnanvaraa. Lapset majoittuvat pinnasängyssä, vuodesohvassa tai kerrossängyssä. Teini-ikäisille
voi varata oman nuorisohuoneen alkaen 59 € / huone. Jos haluaa hotellilomaan luksusta, tarjoavat tilavat sviitit tyyliä perheen
majoitukseen.

Sokos Hotels on lapsiperheiden suosikkiketju. Vuonna 2015 ketjussa majoittui 169 000 lapsiasiakasta. Sokos Hotellit toivottavat
lapsiasiakkaat lämpimästi tervetulleiksi!

Tutustu perhelomiin osoitteessa: sokoshotels.fi

Lisätietoja: Minna Eliasson, markkinointipäällikkö, Sokos Hotels, puh. 050 3883 856, minna.eliasson@sok.fi  

SOKOS HOTELS 

Sokos Hotels on Suomen kattavin hotelliketju, johon kuuluu yli 50 hotellia Suomessa, Virossa ja Venäjällä. Hotellit sijaitsevat
kaupunkien keskustoissa tai keskellä vapaa-ajan kohteita. Laadukkaan majoituksen lisäksi Sokos Hotellit tarjoavat monipuolisia
tapahtuma- ja ravintolapalveluita. Sokos Hotels on jakaantunut kolmeen hotellityyppiin; Break-, Original- ja Solo by Sokos
Hotelleihin, ollakseen yksilöllinen monille.

Ketju on valittu 2014 ja 2015 Suomen luotetuimmaksi (Valitut Palat / Luotetuin Merkki -tutkimus) ja Suomen vastuullisimmaksi
hotelliketjuksi (Sustainable Brand Index 2015 ja 2016).


