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8 USKOMATTOMAN UPEAA HOTELLIN UIMA-ALLASTA 
 

Uima-allas on monelle matkailijalle ratkaiseva tekijä hotellia valittaessa, ja 

maailmalta löytyykin mitä erikoisimpia altaita. Matkahakukone momondo.fi listasi 

kahdeksan hotellin uima-allasta, joiden näköalat ja ympäristö ovat omaa luokkaansa. 

 

 

FOUR SEASONS SAFARI LODGE SERENGETI, TANSANIA 

 
Eläinten juomapaikka sijaitsee aivan hotellin altaan vieressä. 

 

Maailmankuulun eläinsuojelualueen sydämessä, Serengetin kansallispuistossa sijaitseva Four 

Seasons Safari Lodge Serengeti on laajojen tasankojen ympäröivä hotelli, joka lähes sulautuu 

ympäröivään luontoon. Läheisen vesikuopan ansiosta villieläinten bongailu ei vaadi töyssyistä 

safariajelua, sillä elefantit, kirahvit, paviaanit ja muut safarin asukkaat on mahdollista nähdä 

lähietäisyydeltä uima-altaalla rentoutuessasi. 

 

MARINA BAY SANDS, SINGAPORE 
Hotelli Marina Bay Sandsin katolla voit uida 150-metrisessä äärettömässä altaassa. Päästä 

päähän mitattuna altaan pituus vastaa reilusti yli jalkapallokentän mittaista matkaa, joten tila ei 

hevillä pääse loppumaan kesken. Näkyvien reunojen puute luo illuusion uimisesta pilvenpiirtäjien 

välillä, joten saatat hetken tuntea olevasi maailman huipulla. Kattauksen kruunaa Singaporen 

uskomaton suurkaupunkimaisema, jonka vain hotellin asukkaat pääsevät näkemään. 

http://www.momondo.fi/
http://www.momondo.fi/hotellit/h/four-seasons-serengeti?context=28847-2
http://www.momondo.fi/hotellit/h/four-seasons-serengeti?context=28847-2
http://www.momondo.fi/hotellit/h/marina-bay-sands?context=69090-1


 
Auringonlasku Marina Bay Sandsin näköala-altaalta katsottuna. 

 

DELAMORE LODGE, WAIHEKE ISLAND, UUSI-SEELANTI 

 
Delamore Lodgen altaan vesi näyttää jatkuvan ulapalle asti. 

 

Uudessa-Seelannissa Waiheken saarella sijaitseva Delamore Lodge on ylellisyyden ja oman 

rauhan keidas. Hotellissa on helppo irrottautua arjesta rentoutumalla luolamaisessa 

porealtaassa, nautiskelemalla luksuskylpylän hieronnasta tai tepastelemalla vehreässä 

oliivipuutarhassa. Hotellin vetonaula on kuitenkin jyrkänteen reunalle rakennettu ääretön allas 

(infinity pool). Nimensä mukaisesti altaasta avautuu ääretön näköala Owhanaken lahden ylle, jota 

ihastellessa tuntee kuin olisi kaukaisella autiosaarella, vaikka Aucklandin sisämaa on vain puolen 

tunnin matkan päässä. 

http://www.momondo.fi/hotellit/h/delamore-lodge?context=93443-1


GRAND HOTEL TREMEZZO, TREMEZZINA, ITALIA 

 
Grand Hotel Tremezzon kelluva allas. Kuva: Grand Hotel Tremezzo 

 

Ylellinen ja hienostunut Jugend-tyylinen Grand Hotel Tremezzo kuuluu paikallisten nähtävyyksien 

aatelistoon. Comojärven länsirannalla sijaitsevalla hotellilla on ikää jo vuosisadan verran, mutta 

kohteen viehätys piilee historian ohella myös kuvankauniissa näköalassa, joka avautuu Bellagion 

niemimaalle ja ympäröiville Grigna-vuorille. Järvelle rakennettu kelluva allas on oiva paikka nauttia 

maisemista. Kirkas taivas ja siniset laineet rauhoittavat mielen ja takaavat ikimuistoisen 

elämyksen. Virkistävän pulahduksen jälkeen voit siirtyä ottamaan aurinkoa hotellin omalle 

hiekkarannalle. 

 

SHANGRI-LA, THE SHARD, LONTOO, ISO-BRITANNIA 
Hotellin uima-altaan nimi kertoo kaiken: Skypool eli taivasallas komeilee Lontoon ikonisen 

pilvenpiirtäjän, The Shardin, 52. kerroksessa. Viiden tähden Hotel Shangri-Lan asukkina saat 

mahdollisuuden pulahtaa Euroopan korkeimmalla sijaitsevaan sisäuima-altaaseen, jonka 

näkymät ulottuvat Pyhän Paavalin katedraalille, parlamenttitalolle, kuuluisalle pilvenpiirtäjälle the 

Gherkinille ja Buckinghamin palatsille. Lämmin vesi saa pahimmatkin vilukissat viihtymään 

altaassa pidemmänkin aikaa. Maisemien ihailua voi jatkaa viereisen Gong-baarin pehmeiltä 

sohvilta kylmien juomien kera. 

 

http://www.momondo.fi/hotellit/h/grand-hotel-tremezzo?context=16147-1
http://www.momondo.fi/hotellit/h/shangri-la-hotel-at-the-shard-london?context=70128-1


 
Shangri-Lan altaalta avautuvat näkymät Lontoon ylle. 

 

UPPER HOUSE, GÖTEBORG, RUOTSI 

 
Upper House -hotellin lasinen allas. Kuva: Gothia Towers 

 

Jos vierailet Ruotsin toiseksi suurimmassa kaupungissa Göteborgissa – ja jos budjettisi sallii – 

valitse majoituskohteeksesi viiden tähden hotelli Upper House, joka on Gothia Towersin 

länsitornin ylimmissä kerroksissa sijaitseva luksushotelli. Upper Housen lämmitetystä lasiuima-

altaasta avautuvat idylliset kaupunkinäkymät Göteborgin ylle. Tämä on ehdottomasti huikein tapa 

ihailla ympäröivää kaupunkia. 

 

https://www.flickr.com/photos/gothiatowers/15927979541/in/album-72157649155999397/
http://www.momondo.fi/hotellit/h/upper-house?context=20290-1


HACIENDA UAYAMON, CAMPECHE, MEKSIKO 

 
Hacienda Uayamonin altaalla voi polskia raunioissa. Kuva: Hacienda Uayamon a Luxury Collection Hotel 

 

1700-luvulla rakennettu Hacienda Uayamon on historiallinen boutique-hotelli vain puolen tunnin 

ajomatkan päässä Campechen kaupungista. Nimi hacienda viittaa maa- ja karjatilaan. Hotelli on 

samalla historiallinen kohde, jonka alkuperäisiä rakenteita ja sisustusta varjellaan aitouden 

säilyttämiseksi. Rehevän kasvillisuuden, iäkkäiden raunioiden ja nykyaikaisten mukavuuksien 

yhdistelmä luo romanttisen ilmapiirin, jota täydentää hotellin ainutlaatuinen uima-allas. Entisen 

konehuoneen raunioihin rakennetun pienen, mutta houkuttelevan altaan keskellä seisovat 

roomalaistyyliset pilarit. Aurinko valaisee katotonta allasta koko päivän aina aamun ensisäteistä 

iltahämärään. 

 

ATLANTIS PARADISE ISLAND, BAHAMASAARET 
Voisi olettaa, ettei uima-altaille ole tarvetta Bahamasaarilla – paratiisissa joka on täynnä trooppisia 

hiekkarantoja. Atlantis Paradise Island -hotelli voi hyvinkin muuttaa mielesi. Atlantis Paradise 

Island on pääkaupunki Nassaun pohjoisosassa sijaitseva jättimäinen lomakylä, jossa on 11 

erilaista uima-allasta. Täältä löydät altaan joka makuun: Mayojen temppelialtaan seikkailijoille, 

musiikkipainotteisen Blu Pool -altaan kasari- ja ysärifaneille sekä luolanomaisen Grotto Pool -

altaan vesiputouksista nauttiville taivastelijoille. Yksi altaista, The Cain at the Cove, on tarkoitettu 

vain aikuisille. 

 

http://www.momondo.fi/hotellit/h/hacienda-uayamon-hotel-campeche?context=14656-1
http://www.momondo.fi/hotellit/h/royal-towers-atlantis-autograph-collection-a-marriott-luxury-lifestyle-hotel?context=43936-1


 
Atlantis Paradise Island on nimensä veroinen ilmestys. Kuva: Atlantis, Paradise Island resort 
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momondosta: 

momondo.fi on ilmainen ja riippumaton kansainvälinen matkahakusivusto, joka vertailee 

miljardeja lento-, hotelli- ja matkahintoja. momondo on voittanut lukuisia palkintoja, ja sitä ovat 

suositelleet useat johtavat kansainväliset mediat, kuten CNN, Frommer’s, The New York Times ja 

The Daily Telegraph. momondon pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yritys palvelee 

matkustajia 35 markkina-alueella. momondon mobiilisovellukset ovat saatavilla ilmaiseksi 

iPhone- ja Android-laitteille. 

http://www.momondo.fi/
mailto:antti.lehtinen@miltton.fi
https://itunes.apple.com/fi/app/momondo-halvat-lennot-matka/id436736538?l=fi&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.momondo.flightsearch&hl=fi

