
Helsingin instagram-ystävällisimmät kesäterassit
Terassikesä odottaa! Ota kauden upeimmat instakuvat näillä kesäterasseilla jääkylmää juomaa siemaillen ja kesästä nautiskellen.  

Kaupungin katolla ravintola Loisteessa? 

Aurinkoa aamusta iltaan, upeat näkymät Helsingin ylle, kurkistus kaupungin nähtävyyksiin katolta käsin. Ravintola Loisteen iso
näköalaterassi tarjoaa upeiden Helsinki-näkymien lisäksi raikkaita kesäjuomia ja ravintolan á la carte -listan monipuoliset herkut.

Instagram-ystävällinen kuva syntyy kaupungin silhuetti taustalla ja jääkylmä juoma rennossa kesäkädessä.

Aurinkoa: aamusta iltaan

Avoinna: ma 11.30–22, ti-la 11.30–00, säävarauksella

Suositusjuoma: lonkero, lanseerattu Suomessa v. 1952 kesäolympialaisten aikana eli samana vuonna, kun Vaakuna avautui.

Ruokasuositus: ravintolan á la carte -lista

Osoite: Kaivokatu 3, Helsinki

@vaakunahelsinki @ravintolaloiste

Helsingin ensimmäisen pilvenpiirtäjän katolla?

Solo Sokos Hotel Torni oli valmistuessaan vuonna 1931 Helsingin ensimmäinen pilvenpiirtäjä. Sittemmin kaupunkiin on saatu
muutama korkeampikin rakennus, mutta huipulla lähes 70 metrin korkeudessa tuulee edelleen.

Ateljee Bar Tornin 14. kerroksessa tarjoilee kuukausittain vaihtuvan taidenäyttelyn ja upeat Helsinki-näkymät joka suuntaan. Eikä
kaupungin upeimman näköalatoiletin viehätysvoimaakaan sovi unohtaa.

Nauti drinkkisi Aalto-maljakosta auringonlaskua ihastellen. Kuva näistä korkeuksista on aina tykätty!

Aurinkoa: aamusta iltaan

Suositusjuoma: Aalto-juoma

Avoinna: ma-la klo 12–02, su klo 14–01

Ruokasuositus: ei ruokatarjoilua, Tornin Piha tarjoilee kesäruokaa

Osoite: Yrjönkatu 26, 00100 Helsinki, Solo Sokos Hotel Torni 14.krs

@hotellitorni @ateljeebar 

Yksityisemmin kaupunkipihalla? 

Designkorttelien tyyliä, vanhan asuinkorttelin uniikkia tunnelmaa ja viihtyisä, puistomainen pihaterassi. Tornin Pihalla ei hikoilla
kuumanakaan kesäpäivänä, sillä ympäröivät talot tuovat viilentävää varjoaan tälle terassille. Raikkaiden juomien kaveriksi
tarjoillaan kesämenoon sopivia ruoka-annoksia ravintola Tornin kuulusta keittiöstä. Nelijalkaisille ystävätkin ovat tervetulleita
viihtymään!

Tornin Pihalla nautitaan elävästä musiikista kesälauantaisin kello 21–23. Kesäsateiden sattuessa esiintyjät soittavat O’Malley’sin
sisätiloissa.

Aurinkoa: varjoisa

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

Suositusjuoma: olut, mansikkamargarita

Ruokasuositus: burgerit ja salaatit

Erikoisuus: Oma herkkumenu nelijalkaisille terassivieraille

Osoite: Yrjönkatu 26, Helsinki

Ruokalista kokonaisuudessaan osoitteessa https://www.raflaamo.fi/fi/helsinki/pub-omalleys-torni

@omalleystorni @hotellitorni

Esplanadin kepeässä tunnelmassa

Kappeli on klassikko Helsingin kesässä. Espan lavalla soi ja ohi kuljeskelee väkeä kesäkostyymeissaan maailman kaikista



kolkista. Kuin silloin ennen, 150 vuotta sitten, kun Kappeli avautui helsinkiläisseurapiirien ykköskesänviettopaikan eli Esplanadin
keskelle. Kappelin terassilla istahdat siis Helsingin huvi- ja ravintolaelämän historialliseen keskukseen.

Isolla terassilla voit ottaa selfien taustanasi upea ravintolaklassikko, Esplanadin istutukset tai illan bändi Espan lavalla.

Terassilla tarjoillaan kylmien juomien lisäksi kesäisiä annoksia Kappelin ulkogrillistä.

Aurinkoa: koko päivän (aurinkoisia ja varjoisia paikkoja)

Avoinna: ma-su kello 9–24

Suositusjuoma: olut, Kappelissa on tarjoiltu jäähdytettyä olutta ensimmäisenä Suomessa, jo yli 100 vuotta sitten

Ruokasuositus: terassin grillilistä, lämpimiä voileipiä, salaatteja

@ravintolakappeli

Katso Espan lavan ohjelmat täältä: www.espanlava.fi/tapahtumat

Lisätietoja: Susanna Hagelstam, markkinointipäällikkö, SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjaus,
susanna.hagelstam@sok.fi

Tanja Holmberg, viestintäkonsultti, Pieni Ideapuoti Oy, tanja@pieni-ideapuoti.fi, puh. 050 327 8923

Seuraa meitä Facebookissa. http://www.facebook.com/sokoshotels


