TALLINK SPA & CONFERENSE
Tallink Spa & Conference -hotelli on business-luokan hotellin ja lomahotellin parhaat
ominaisuudet yhdistyvät miltei täydellisesti. Maaliskuussa 2007 avatussa hotellissa on
nykyaikainen konferenssikeskus, tilava Aqua Spa -kylpylä, Hera Salong -kauneushoitola,
à la carte -ravintola Nero, Cigar Bar Fidel -sikaribaari sekä tyylikäs aulabaari.
STANDARD-HUONEET
Kaikki Standard-huoneet on sisustettu hotellin viihtyisään ja ainutlaatuiseen tyyliin.
Standard-huoneet sijaitsevat hotellin 2.–5. kerroksessa, ja muutamista huoneista on
näköala hotellin atriumissa sijaitsevaan Aqua Spa -keskukseen. Huoneissa on suihku/wc,
hiustenkuivaaja, TV (myös satelliittikanavat), minibaari, puhelin, kylpytakki, ilmainen
langaton verkko (WiFi), ilmastointilaite, tallelokero, työpöytä, vaatekaappi.
Tallink Spa & Conference -hotelli tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet hyvästä ruoasta ja
juomista nauttimiseen. Avaruudesta innoituksensa saaneessa Nero-ravintolassa on 186
paikkaa ja ruokalistalta löytyy jokaiselle jotakin, joskin listalla on painotettu erityisesti
merenantimia ja kalaruokia. Aulabaarissa tarjoillaan juomien lisäksi myös kerrosvoileipiä
sekä paikallisten leipomoiden leivoksia. Cigar Bar Fidel -sikaribaari on suosittu
tapaamispaikka hotellin 5. kerroksessa, jossa on tilaa yhteensä 40 vieraalle. Hyvä ruoka on
meille tärkeää, joten olemme todella panostaneet ruokatarjoiluun.

PIRITA SPA
Pirita SPA -hotellissa toimii Viron suurin kylpylä, jossa on laaja valikoima erilaisia
wellness-palveluja sekä kauneudenhoitopalveluja ja terveyttä edistäviä hoitoja, kuten
esimerkiksi hierontoja, ylellisiä vartalohoitoja ja erilaisia kylpyjä. Hotellin
kauneushoitolassa työskentelee kampaajia sekä kosmetologeja ja tarjolla on useita erilaisia
palveluja – myös käsi- ja jalkahoitoja. Laadukasta kosmetiikkaa voi ostaa mukaan.
Piritan urheilu- ja liikuntakeskus tunnetaan pitkistä liikuntaan liittyvistä perinteistään.
Asiakkaiden käytössä on uima-allas ja saunat. Keskuksessa voi osallistua vesiaerobictunneille, käydä kuntosalilla sekä osallistua erilaisille ryhmätunneille tai pelata
minigolfia.
MARINE LOUNGE TWIN HUONEET
Vuonna 2016 remontoidut uudet Marine Lounge huoneet on sisustettu modernisti ja
kodikkaasti. Huoneista avautuu upea merinäköala. Huoneissa on parkettilattiat, joten ne
sopivat myös allergikoille. Hotellissa odottavat asiakkaita uima-allas, saunat ja
veloitukseton pysäköinti.
Uusi ja mukava sänky, kylpytakit ja tossut, LCD-taulutelevisio, mukava nojatuoli,
työpöytä, hiustenkuivaaja, veloitukseton pysäköinti. Parvekkeella tupakointi ei ole
sallittua.
RAVINTOLAT
Pirita SPA -hotellissa nautit hyvästä ruoasta ja tunnelmasta. 360-paikkaisessa ravintola
Regatassa on Tallinnan paras merinäköala. Tuoreista raaka-aineista valmistetut ruoat,
huolella laadittu viinilista ja viehättävä taustamusiikki tekevät illasta tyylikkään
kulinaristisen nautinnon. Seaside Lounge-baarissa tarjoillaan drinkkejä ja virvokkeita
rennossa tunnelmassa. Hotellin aulabaari sijaitsee pohjakerroksessa ja siellä tarjoillaan
kylmiä sekä kuumia juomia ja pientä syötävää.

