
Sokos Hotellit Vaakuna ja Torni tarjoavat uusia elämyksiä ja
ideoita Helsinki-lomalle
Sokos Hotellit Vaakuna ja Torni tarjoavat nyt uusia lomaideoita vierailleen. Lapsiperheille, lemmikkien kanssa matkustaville,
Helsinkiin tutustumaan tuleville ja hemmottelua hakeville on kaikille suunniteltu omia lomavinkkejä. Hotellien tarjoamat huikeat
näköalat ja keskeinen sijainti viimeistelevät loman kuin loman.

On 365 hyvää syytä tulla hotellilomalle Helsinkiin. Helsingin monipuolisen tarjonnan edessä voi tulla jopa valinnanvaikeus. Solo Sokos Hotel
Torni ja Original Sokos Hotel Vaakuna ovatkin koonneet lomavierailleen hyviä elämysvinkkejä eri lomatarkoituksiin. Niistä sinä poimit itsellesi
parhaat ja vietät ikimuistoisen loman pääkaupungin sykkeessä.

Perheet voivat ajella ratikalla Linnanmäelle tai potkulaudalla Kaivopuistoon, kunhan ensin on kiikaroitu maisemat hotellin katolta. Jos Helsingin
tärkeimmät nähtävyydet eivät vielä ole tulleet tutuiksi, nyt tulevat, kun koetaan kaupunki Helsinkiläiseksi vuorokaudessa –vinkkien avulla.
Eläinystävät herkuttelevat pihvitikuilla tilavissa huoneissa ja pariskunnat nauttivat kuplivaa kaupungin katolla. Lomavaraukset hoidat kätevästi
osoitteessa www.sokoshotels.fi.

Perhelomalla ajellaan ratikalla ja potkulaudoilla

Torni ja Vaakuna tarjoavat perheille ainutlaatuisen mahdollisuuden viettää hauska perheloma. Molempien hotellien huipuilla on huikeat
näköalat, joita voi katsella vastaanotosta lainattavilla kiikareilla. Kun reitti on selvä, otetaan omat esitteet, kartat ja muistikirjat mukaan, ja
lähdetään kaupungille tutkimus-matkailemaan. Lasten Helsinki-lomalla ajellaan ratikalla ja vuoristoradalla, hypitään Tuomiokirkon portailla ja
katsellaan Kanadanhanhia Kaivopuistossa. Potkulaudan kanssa perheen pieninkään ei väsy ja jäätelö kädessä hymy ei hyydy. Tornissa
perheen pienimmät vielä syövät ilman maksua talon huikeita herkkuja.

Hemmottelulomaa vietetään kaupungin katolla

Suklaata, kukkia, kuohuvaa sekä upea miljöö yöpymiseen. Niistä on hyvä aloittaa murusesi hemmottelu. Entä Spa-hoitoja tai käynti
kultasepänliikkeessä? Kävely Espalla ja konsertti tai taidenäyttely. Illemmalla kunnon dinneri ja drinkit kaupungin katolla. Henkilökuntamme on
listannut teille monenlaisia vaihtoehtoja valmiiksi, jotta kahdenkeskistä aikaanne ei kulu suunnitteluun. Keskittykää te vain toisiinne, kaikessa
rauhassa.

Lemmikin lomalla sekä sinä että lemmikkisi saatte vip-kohtelun

Vaakunassa ja Tornissa lemmikki viettää oikean loman oman perheen kanssa tilavassa huoneessa. Koiravieraille tarjoamme pihvitikut ja
puruluun, isännälle ja emännälle käyttöön tietoa Helsingin koirapuistoista ja koirat vastaanottavista ravintoloista. Dogsitterikin järjestyy, jos
perheen ihmisillä on hetkeksi omaa menoa. Nyt on aika unohtaa eläinhotellit tai hoitopaikan metsästys lemmikillesi. Meillä lemmikit viettävät
oikean loman yhdessä sinun kanssasi.

Helsinkiläiseksi vuorokaudessa

Usein käy niin, että asiat lähellä jäävät näkemättä ja kokematta. Saattaa olla, että moni Helsingin tarjoama ainutlaatuinen nähtävyys on
edelleen katsastamatta. Tämä Tornin ja Vaakunan tarjoama loma on pikakurssi helsinkiläisyyteen. Keskustan maamerkkihotelleista käsin koet
hetkessä pääkaupungin tärkeimmät nähtävyydet. Tutustu raiteilla Helsingin kiehtoviin kaupunginosiin tai kulje jalan – me tarjoamme oppaat ja
listatut vinkit avuksesi. Helsinki-lomaan kuuluu myös kunnon yöunet, hienot näköalat kaupungin yli ja herkullinen aamiainen kaupungin
keskeisimmällä paikalla.

Lisätietoja:

Päivi Holmberg, hotellinjohtaja, Solo Sokos Hotel Torni ja Original Sokos Hotel Vaakuna, puh. 040 539 1489, paivi.holmberg@sok.fi

Tanja Holmberg, asiakkuusjohtaja, Mailand Communications Oy, puh. 050 327 8923, tanja.holmberg@mailand.fi

Lisätietoa hotellilomista ja varaukset:

Sokos Hotels Myyntipalvelu
puh. 020 1234 600 (ma-pe klo 8-20)

http://www.sokoshotels.fi/hotellit/helsinki/torni/ajankohtaista/

http://www.sokoshotels.fi/hotellit/helsinki/vaakuna/ajankohtaista/

www.sokoshotels.fi

Solo Sokos Hotel Torni

Solo Sokos Hotel Torni on kaupungin sydämessä elävä klassikko, joka on yksi Helsingin vanhimmista yhtäjaksoisesti toimineista hotelleista. Tornin
ainutlaatuinen tunnelma syntyy yksilöllisestä palvelusta, pienistä yksityiskohdista, kokonaisvaltaisesta taide-elämyksestä ja tuhansista tarinoista. Hotellin
152 huonetta edustavat artdeco- ja jugend-tyylejä ja persoonalliset kokous- ja juhlatilat ovat erilaisten tilaisuuksien suosikkipaikkoja. Ravintola Torni, Ateljee
Bar, American Bar ja irlantilaishenkinen O’Malleys ovat kaikki omaa tunnelmaansa huokuvia kaupunkilaisten kohtaamispaikkoja. Solo-ideologian
mukaisesti Torni on paljon muutakin kuin rakennus ja osoite: sillä on ainutlaatuinen luonne ja persoona.

Original Sokos Hotel Vaakuna

Original Sokos Hotel Vaakuna sijaitsee kaupungin parhaalla paikalla, keskellä Helsinkiä. Hotellin 270 huoneen sisustuksessa on säilytetty suomalaista
perinnettä parhaimmillaan. Erkki Huttusen suunnittelema hotelli avautui Helsingin Olympialaisiin vuonna 1952. Hotellin ylimmistä kerroksista avautuu
sykähdyttävä näkymä koko Helsingin ylle. Tunnelmallinen Ravintola Loiste näköalaterasseineen palvelee Vaakunan 10. kerroksessa, aamiaisesta



sykähdyttävä näkymä koko Helsingin ylle. Tunnelmallinen Ravintola Loiste näköalaterasseineen palvelee Vaakunan 10. kerroksessa, aamiaisesta
iltamyöhään. Original by Sokos Hotels on sydämellisesti suomalainen hotelliketju; kaikkea sitä, mitä hyvän hotellin tulee olla.


