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KEY FACTS 
•  Yhteensä 273 hotellihuonetta sijait-
 sevat Nokia Arenan kerroksissa 6–11.  

•  Pohjoisen ruokaideologiaan vahvasti  
 nojaava ravintola tarjoaa 250  
 asiakaspaikkaa sekä baarin.

•  12. kerroksessa elämyksellisyyttä  
 ja upeita maisemia tarjoilevat  
 Laawu Rooftop Terrace & Sauna sekä  
 tilaussauna Tuohta.

•  5. kerroksessa sijaitseva kokous- ja  
 juhlamaailma tarjoaa tilat jopa 300  
 henkilön tilaisuuksiin.

•  Ainutlaatuiset aitiot majoittumiseen   
 sekä kokoustamiseen.

ETÄISYYDET
•  Tampereen lentoasema 20 min
•  Tampereen rautatieasema 5 min

HOTELLIHUONEET
•  Huonetyyppien monipuolisuus takaa   
 sen, että Tampereen kokemus-
 rikkaimmat hetket löytyvät luotamme.   

• Hotellimme erikoisuuksina ovat 
 aitiohuoneet, joiden parvekkeilta 
 Nokia Arenan tapahtumia voi seurata.  

• Osa huoneista on rakennettu 1,5 
 kerroksisiksi – tunnelma on  kuin 
 levähtäisi loftimaisessa riekonkiepissä.

• Jokainen huone on varustettu sää- 
 dettävällä ilmastoinnilla ja tunnelma- 
 valaistuksella, vedenkeittimellä, talle-  
 lokerolla, hiustenkuivaajalla, silitys- 
 setillä sekä taulutelevisiolla.  

• Hotellin kaikissa tiloissa on ilmainen wifi. 

• Hotellistamme löytyy esteettömiä, 
 allergia- ja lemmikkiystävällisiä 
 huoneita.

 MISTY COMFORT SINGLE  •  8 

Yhden hengen huoneessa voit viivähtää 
pohjoisen raikkauden äärellä. Löydä kaikki 
se, mitä olemme Arenan sykkeeseen 
luoneet.

•  Sänky 120 x 200 cm
•  Esteetön huone

 MISTY COMFORT  •  87  

Koe Misty Comfort -huoneiden pohjoisen 
raikkaus. 

•  Yhtenäinen sänky 160 x 200 cm tai 
 kaksi erillistä sänkyä 90 x 200 cm

 MISTY COMFORT PLUS  •  93 

Misty Comfort Plus -huoneet sijaitsevat
hotellimme ylimmissä kerroksissa,
joista avautuvat näkymät pitkälle 
kaupungin ylle.  

•  Yhtenäinen sänky 160 x 200 cm tai 
 kaksi erillistä sänkyä 90 x 200 cm
• Sijainti kerroksissa 9–11

 ARCTIC LOFT  •  9  

Arctic Loft -huoneet ovat syntyneet 
innoituksesta tarjota persoonallinen ja 
mielenkiintoinen tapa kokea pohjoisen 
elämyksellisyys. Huoneen 1,5-kerroksinen
ratkaisu sopii niin kahden hengen seikkai-
lulle kuin perheen yhteisille hetkillekin. 

•  Kaksi 90 x 200 cm sänkyä ja   
 120 x 200 cm sänky parvella
•  Kahvinkeitin

 MYSTIQUE DELUXE  •  52 

Mystique Deluxe tarjoaa upeita hetkiä 
pohjoisen hyvinvoinnin äärellä huoneen 
omassa saunassa.

•  Yhtenäinen sänky 180 x 200 cm tai 
 kaksi erillistä sänkyä 100 x 200 cm
•  Sauna
•  Kylpytakit
•  Arctic Wellness -kylpytuotteet
• Minibaari
• Kahvinkeitin

 MYSTIQUE DELUXE SPA  •  2 

Mystique Deluxe Spa -huone tarjoaa 
voimaannuttavia hetkiä pohjoisen hyvin-
voinnin äärellä niin omassa saunassa kuin 
design-ammeessakin.

• Yhtenäinen sänky 180 x 200 cm
• Amme ja sauna
• Minibaari
•  Kahvinkeitin
 
 ARCTIC DELUXE LOFT  •  14 

Arctic DeLuxe Loft -huoneiden moderni 
rentous ja rouhea tyylikkyys on saanut 
innoituksensa riekonkiepistä, 1,5-kerroksi-
nen huone sopii niin kahden hengen seik-
kailulle kuin perheen yhteisille hetkillekin. 

• Kaksi 90 x 200 cm sänkyä ja   
 120 x 200 cm sänky parvella
• Sauna
•  Kahvinkeitin

 ARENA VIEW  •  6  

Aitiohuoneemme tarjoavat aitiopaikan 
Nokia Arenan tapahtumien keskiöön. 

• Yhtenäinen sänky 160 x 200 cm tai 
 kaksi erillistä sänkyä 90 x 200 cm
• Aitio viidelle henkilölle
• Huone mahdollista yhdistää erilliseen  
 lounge-tilaan väliovella
•  Kahvinkeitin

 LAPLAND SUITE  •  2  

Sviittien yksinkertainen kauneus ja ainut-
laatuisuus on koettava. Sviittien suuret, 
järville avautuvat terassit, huone-spa:n 
rentouttavat hetket sekä ylimmän kerrok-
sen rauhallisuus ovat asioita, joita ei aina 
etsimälläkään kaupungista löydä. 

• Yhtenäinen sänky 200 x 200 cm
• Amme ja sauna
• Terassi
• Minibaari
•  Kahvinkeitin

Lapland Hotels Arenassa olet keskellä Tampereen ikimuistoisia tapahtumia ja modernia sykettä.  

Nokia Arena -tapahtumakeskuksen yhteydessä toimiva hotellimme tarjoaa uudenlaisen kokemuksen, 

jossa kokoukset ja ikimuistoiset ruokahetket yhdistyvät maailmanluokan elämyksiin.  

Inspiroidu hetkessä elävästä kaupungista, jota säestää pohjoisen taianomainen lumo. 
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KOKOUS- JA JUHLATILAT
Lapland Hotels Arenan 5. kerrok-
sessa sijaitseva kokous- ja juhla-
maailma Lumoamo on luotu  
rikastuttamaan tapahtumien  
lumoavimpia hetkiä. Ne voivat 
ottaa voimansa Nokia Arenan 
tapahtumista tai vietellä pelkäs-
tään omalla läsnäolollaan. Koko-
naisuutta täydentävät aitioiden 
monimuotoiset ja yhdisteltävät 
tilat, saunomisen luomat rentoutu-
mismahdollisuudet sekä ravintolan 
erilaisuutta huokuvat hetket.

Neljä viimeisen päälle varusteltua 
kokoustilaamme tarjoaa erilaisen 
kokouselämyksen. Teknisesti vii-
meistellyt tilat ovat visuaalisesti ja 
äänellisesti kaupungin lumoavim-
mat. Tilat on rakennettu niin, että ne 
on helposti yhdistettävissä ja näin 
ollen voit luoda täysin omiin tarpei-
siisi mukautuvan kokonaisuuden.

MAAILMAN 
AINUTLAATUISIMMAT 
AITIOT
Lapland Hotels Arenan aitiot
hohtavat uutuuttaan ja ovat täy-
sin poikkeuksellisia lähes kaikilla 
mittapuilla. Kokouksiin ja juhliin 
aitiomme tarjoavat elämyksen, 
jonka kokeminen on hetkeen heit-
täytymisen arvoista. Aitiot sovel-
tuvat 1–12 henkilön tilaisuuksiin 
tilasta riippuen. Suurin 12 henkilölle 
suunniteltu tila koostuu kahdesta 
saunasta ja parvekkeista, joissa voi 
eläytyä Nokia Arenan tapahtumiin 
sekä olohuonemaisesta tilasta, 
jossa on suuri pöytä ja runsaasti 
istumatilaa.

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET: 
TAMPEREEN MYYNTIPALVELU  
tampere.sales@laplandhotels.com  
tai 03 383 0500

POHJOISEN TUULIA 
RAVINTOLASSA JA 
KATTOTERASSILLA
Ravintola Saivo nojaa vahvasti 
pohjoisen ruokaideologiaan 
tuoden tapahtumien keskiöön 
suuresti arvostettua tunnelmaa. 
Ilo ja kunnioitus pohjoisen ruokaa 
kohtaan levittäytyy keittiöstä aina 
ravintolasaliin, baariin ja loungen 
puolelle.

12. kerroksessa sijaitsevat 
modernilla pohjoisen tunnelmalla 
varustettu kattoterassi Laawu 
keittiöineen ja baareineen sekä 
lempeä saunakeitaamme. Tuohta-
tilaussauna ulkoporealtaineen 
ja panoraama-kabinetteineen 
nostavat yksityistilaisuudet uudelle 
tasolle.

Luokkamuoto Diplomaatti Cocktail Illallinen

Lumoamo 222 340 250

Kipinä 24 20 40 20

Kajo 86 28 100 84

Hohde 48 28 60 48

Haave 30 16 40 24
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