
OULU   |   TAMPERE   |   HELSINKI

KAUPUNKIHOTELLIT



LAPIN UPEIMMAT TARINAT 
HERÄÄVÄT ELOON KESKELLÄ 
KAUPUNKIA  
Lapland Hotelsin kaupunkihotellit Oulussa, Tampe-
reella ja Helsingissä ovat modernia Lappia upeim-
millaan. Astuessasi ovestamme sisään lupaamme 
tehdä olosi mukavaksi ja auttaa sinua löytämään 
pohjoisen rentouden keskellä kaupunkia. 

TARINOIDEN DESIGN
Hotelliemme kekseliäs ja raikas design pohjautuu 
Lapin puhtaaseen luontoon ja ikivanhojen tarinoiden 
mystiikkaan. Vieraanamme saat kokea tunnelmia aina 
pohjoisen tuntureilta ja jäkälärinteisistä metsistä tal-
ven pumpuliseen lumisateeseen ja kesän kultaiseen 
paisteeseen. Harkittu designimme tuo näiden koke-
musten tärkeimmät elementit esiin modernilla tavalla. 

MUTKATON PALVELU
Pohjoisessa on tapana nauttia jokaisesta hetkestä 
täydellä sydämellä, oli läsnä sitten kaamoksen sini 
tai kevään lämpö. Tämä pohjoisen elämäntapa näkyy 
myös kaupunkihotelleissamme aina vastaanoton 
hymystä tarjoilijoidemme viinitietouteen. Yksi ylpey-
denaiheistamme ovat paikkakuntakohtaiset myynti-
palvelumme, jotka tuntevat oman talonsa läpikotai-
sin ja auttavat sinua toteuttamaan toiveesi. 



LUMOAVIA JUHLIA JA KOKOUKSIA
Ruoka on keskiössä myös kokouspaketeissamme, 
jotka johdattavat matkalle puhtaiden ja raikkaiden 
makujen maailmaan. Hotelleistamme löytyy loista-
via tiloja kaikenkokoisiin tapaamisiin aina intiimeistä 
aamiaistapaamisista aitojen makujen päiväkokouk-
siin ja upeisiin illallisiin, perhejuhlia unohtamatta 
Hotelliemme kokous- ja juhlatilojen syvin olemus 
löytyy makujen ympärille rakennetuista tilaisuuksista 
kuten illallisista, vuosijuhlista, karonkoista, koulutus-
tilaisuuksista, kokouksista tai vaikka poroerotuksen 
kaamosjuhlista. Tunnelmaa ja tarinaa kirjoittavat itse 
vieraamme, sillä tilamme maustavat niin kesäisen 
kaupungin kuin talven pakkasenkin.

MAKUELÄMYKSIÄ  
LAPIN LUONNOSTA
Ravintoloidemme juuret ovat syvällä Lapin luonnos-
sa, josta saamme myös upeita raaka-aineita kuten 
riistaa, poronlihaa, sieniä, jäkälää, kuusenkerkkiä ja 
koivunlehtiä. Intohimoiset keittiömestarimme loih-
tivat luonnonmukaisista aineksista sykähdyttäviä 
elämyksiä, jotka hurmaavat vieraamme aamupalasta 
illalliseen. Elämykset eivät rajoitu vain makuaistiin, 
Pentikin astioilta tarjoillut monipuoliset annokset  
hivelevät myös silmiä.

KAIKENKATTAVA LAATU
Olemme laittaneet persoonallisuutemme ja kaiken 
kokemuksemme peliin hioaksemme jokaisen yksi-
tyiskohdan tarkalleen, jotta voisit löytää Lapin rau-
han ja elämykset keskeltä kaupungin sykettä. Meillä 
laatu näkyy ja tuntuu kaikkialla: se on tarkoin valittu-
ja materiaaleja, värien lumoa, vain ja ainoastaan ho-
tellejamme varten valmistettuja sisustuotteita sekä 
tuoksuvia elämyksiä matkalla ravintolaan.

PORONSARVET JA PEHMEÄ SHAALI
Hotellihuoneita koristavat poronsarvet, laadukkaat 
liinavaatteet, vartalon mukaan muotoutuvat patjat, 
suuri televisio ja villashaali kuljettavat sinut Lapin tun-
tureiden tunnelmaan. Tilavampien De Luxe -huonei-
den muhkeammat sängyt ja saunallisten huoneiden 
spa-kokemus ovat pala pohjoista ylellisyyttä. Persoo-
nallisten sviittiemme sisustuksessa pohjoisen perin-
teet tuodaan esiin monin tavoin, muun muassa Penti-
kin suunnittelemien astioiden ja esineiden kautta.



HUONEET

• 160 huonetta comfort-tasosta 
 sviitteihin
• Esteettömiä sekä allergia- 
 ystävällisiä huoneita 
• Lemmikkihuoneita 
• Huoneissa tyynyvalikoima 
• Ilmainen langaton laajakaista 
 kaikissa tiloissa

PALVELUT

• Kitchen & Bar Oula
• Lapland Hotels Shop
• Lounge
• Sauna- ja kylpyosasto

• Kokous- ja juhlatilat 10–600 henkilölle
• Terassi
• Safety box vastaanotossa
• Pysäköintihalli

ETÄISYYDET

Oulun lentoasema 20 min
Oulun rautatieasema 5 min

YHTEYSTIEDOT

Lapland Hotels Oulu
Kirkkokatu 3
90100 Oulu
+358 8 881 1110
oulu@laplandhotels.com

Lapland Hotels Oulu sijaitsee aivan pohjoisen pääkaupungin keskustassa, jyhkeän 
tuomiokirkon ja vehreän Ainolan puiston naapurissa. Taidolla ja tyylillä sisustettu 
hotellimme huokuu Lapin kauneimpia tarinoita, jotka lumoavat vaativimmankin 
matkaajan. Hotellimme vuonna 1656 rakennettu juhlahuoneisto Ynninkulma tar-
joaa upeat ja historian havinaa huokuvat puitteet juhla- ja kokouskäyttöön.  



HUONEVAIHTOEHDOT

Lapland Hotels Oulun huoneissa pohjoisen laadukkuus, tunnelma ja 
mystiset tarinat, johdattavat sinut rentoutumisen ja hyvien yöunien 
lähteelle. Kaikki huoneet on sisustettu ensiluokkaisilla materiaaleilla 
ja vartalon mukaan muotoutuvat patjat on kiedottu laadukkaisiin 
vuodevaatteisiin. Lisämukavuutta tuovat tyynyvalikoima ja muhke-
at pyyhkeet. Suuremmissa huoneissa oma sauna johdattaa Lapin 
tunnelmaan heti ensiaskeleella. Huoneiden ja hotellimme monilla 
yksityiskohdilla on omat tarinansa, hotellihenkilökuntamme kertoo 
niistä mielellään lisää.

COMFORT TWIN
• Kaksi 90 x 205 cm kokoista 
 vuodetta
• 40” taulutelevisio

COMFORT TWIN PLUS
• Kaksi 90 x 205 cm kokoista 
 vuodetta
• Kylpyamme
• 40” taulutelevisio

COMFORT QUEEN
• Yhtenäinen 160 x 205 cm 
 kokoinen vuode
• 40” taulutelevisio

DE LUXE KING
• Kylpyamme
• Yhtenäinen 180 x 205 cm 
 kokoinen vuode 
• Kylpytakit ja kylpytossut
• Erikoiskahvinkeitin
• Minibaari
• High Speed Wifi
• 48” taulutelevisio
• Apple TV

PREMIUM DE LUXE KING
• Oma sauna
• Parveke
• Yhtenäinen 180 x 205 cm 
 kokoinen vuode 
• Kylpytakit ja kylpytossut
• Erikoiskahvinkeitin
• Minibaari
• High Speed Wifi
• 48” taulutelevisio
• Apple TV

PREMIUM KING
• Oma sauna
• Kylpytakit ja kylpytossut
• Yhtenäinen 180 x 205 cm 
 kokoinen vuode 
• Minibaari
• Erikoiskahvinkeitin
• 48” taulutelevisio

SVIITTI
• Oma sauna
• Yhtenäinen 180 x 205 cm 
 kokoinen vuode 
• Kylpytakit ja kylpytossut
• Minibaari
• Erikoiskahvinkeitin
• High Speed Wifi
• 55” taulutelevisio
• Apple TV



Saamen kielen sana ”oula” tarkoittaa tulvavesiä – samaan sanaan perustuu myös kautta 
aikain virtaavasta joestaan tunnetun Oulun nimi. Oulan keittiömestareiden suunnittele-
mat menut tuovat Lapin luonnon lautaselle herkällä ja puhuttelevalla tavalla.
 Kitchen & Bar Oula on paljon muutakin kuin luonnonläheisiä makuja – Oulan maku-
maailma esittäytyy myös koko ravintolan valloittavissa yksityistilaisuuksissa ja herkulli-
sissa kokouslounaissa. Istuen Oulassa illallistaa juhlavasti jopa 450 henkeä, ja cocktailti-
laisuudessa Lapin makuisista suupaloista nauttii 600 henkeä. 

KOKOUKSET JA JUHLAT

Lapland Hotels Oulun kokoustilojen koot vaihtelevat pienemmistä kabineteista aina 
suurempiin, 180 henkilöä vetäviin kokoustiloihin. Hotellin yhteydessä sijaitseva, vuonna 
1656 rakennettu Ynninkulman juhlahuoneisto on vankka osa Oulun historiaa ja tarjoaa 
ainutlaatuiset puitteet juhlille ja kokouksille. Keittiömestareidemme loihtimat menut 
johdattavat matkalle maukkaiden kokemusten äärelle samalla kuin voit kokea kaupun-
gin historian tuoreella tavalla osana tilaisuuttasi.

• 12 kokous- ja juhlatilaa 10–600 henkilölle
• Illallinen 450 henkilölle 
• Cocktailtilaisuus 600 henkilölle

Varaa pöytä: oularestaurant.fi, +358 40 671 0539
Varaa tilaisuudet: +358 8 881 110



pinta-ala 
m2

luonnon-
valo banketti luokka-

muoto
diplo-
maatti teatteri U-

muoto
vastaan-

otto cabaret

Ylläs+Äkäslompolo 170 x 110 120 16 180 32 180 90

Saariselkä 105 x 36 70 32 90 28 100 24

Kivijalka 100 50

Ylläs 90 x 36 60 28 90 32 100 45

Äkäslompolo 80 x 36 60 28 90 32 100 45

Kuvernööri* 80 x 56 40 38 70 21 90 60

Pohjanholvi* 45 22

Kappeli* 41 x 16

Viinikellari* 38 10

Lumi 38 10

Luosto* 34 18

Hetta 30 16 12

Tapuli* 22 x 16

Hallitus* 21 x 10 10 10
 
*Tila sijaitsee Ynninkulman juhlahuoneistossa.

LAPLAND HOTELS OULUN KOKOUS- JA JUHLATILAT

SAARISELKÄ 

Saariselkä-kokoustilamme on täynnä kuohujen voimaa. Inarijoen 
vuolaasta virrasta innoituksensa saaneessa tilassa järjestämme jopa 
100 henkilön tilaisuuksia. 

YNNINKULMA JUHLAHUONEISTO

Ynninkulma on ylpeyden aiheemme ja pala historiallisinta Oulua. 
Sen juhlahuoneisto on tunnelmallinen paikka niin pienille kuin suu-
rillekin tilaisuuksille, ja Ynninkulman viinikellarissa voit viettää elä-
myksellisiä viininmaistajaisia.



Lapland Hotels Tampere tuo Lapin elämyksellisyyden keskelle kaupungin palve-
luja. Modernit, mukavat ja Lapin tunnelmaan johdattavat huoneemme hurmaa-
vat niin lomailijan kuin työmatkalaisenkin. Naapurimme – pohjoismaiden suurin 
konsertti- ja kongressikeskus – Tampere-talo on maailmanluokan artistien esiin-
tymislava ja toimii myös monien messujen tapahtumapaikkana.

 HUONEET

• 141 huonetta comfort-tasosta 
 sviitteihin
• Esteettömiä sekä allergiaystävällisiä 
 huoneita 
• Lemmikkihuoneita 
• Huoneissa tyynyvalikoima
• Kaikissa huoneissa taulutelevisio
• Ilmainen langaton laajakaista 
 kaikissa tiloissa

PALVELUT

• Kitchen & Bar Dabbal 
• Saunatilat hotellin ylimmässä 
 kerroksessa
• Terassi

• Lapland Hotels Shop
• Lobby Baari
• Kokous- ja juhlatilat
• Katetut pysäköintipaikat  
 ja pysäköintihalli

ETÄISYYDET

Tampereen lentoasema 20 min
Tampereen rautatieasema 5 min

YHTEYSTIEDOT 

Lapland Hotels Tampere
Yliopistonkatu 44
33100 Tampere
+358 3 383 0000
tampere@laplandhotels.com



HUONEVAIHTOEHDOT

Lapland Hotels Tampereen korkeatasoiset huoneet kutsuvat rentou-
tumaan ja nauttimaan. Löydät kaikista hotellihuoneista modernin 
Lapin tunnelman kultaisine poronsarvineen ja mystiikkaa huokuvine 
tarinoineen. Laadukkaat sisustusmateriaalit ja vuodevaatteet, varta-
lon mukaan muotoutuvat patjat ja tyynyvalikoima takaavat mieleen-
painuvan rentoutumisen ja kietovat sinut hyviin uniin. 

COMFORT TWIN

• Kaksi 90 x 205 cm kokoista 
 sänkyä
• 40” taulutelevisio

COMFORT QUEEN

• Yhtenäinen 160 x 205 cm 
 kokoinen vuode 
• 40” taulutelevisio

DE LUXE KING

• Useimmissa huoneissa 
 kylpyamme 
• Yhtenäinen 180 x 205 cm 
 kokoinen vuode 
• Kylpytakit ja kylpytossut
• Minibaari
• Cupsolo -erikoiskahvinkeitin
• High Speed Wifi
• 48” taulutelevisio
• Apple TV

PREMIUM DE LUXE KING

• Oma sauna 
• Yhtenäinen 180 x 205 cm 
 kokoinen vuode 
• Kylpytakit ja kylpytossut
• Minibaari

• Cupsolo -erikoiskahvinkeitin
• High Speed Wifi
• 48” taulutelevisio
• Apple TV

SVIITTI

• Oma sauna
• Erillinen WC
• Yhtenäinen 180 x 205 cm 
 kokoinen vuode 
• Kylpytakit ja kylpytossut
• Minibaari
• Cupsolo-erikoiskahvinkeitin
• High Speed Wifi
• Kaksi taulutelevisiota:  
 55” ja 42” 
• Apple TV



Pohjoisen elämyksiä kunnioittava ja Lapin tuntoja herättävä Kitchen & Bar 
Dabbal – saamen kielellä koskien välinen suvanto – on hotellimme sydän 
ja keidas keskellä kaupungin hulinaa. 

KOKOUKSET JA JUHLAT

Lapland Hotels Tampereessa voit aistia lämpimän kokoustamisen ilmapii-
rin. Tampere-talon läheisyys on valttimme kokous- ja tapaamispaikkana: 
monet kongressivieraat majoittuvat ja järjestävät keskinäisiä tapaamisia 
meillä. Hotellimme seitsemän erilaista ja muunneltavaa kokoustilaa mah-
dollistavat sekä pienet intiimit tapaamiset että jopa 160 henkilön tilaisuu-
det. Kokoustilat sijaitsevat omassa kerroksessa erillään hotellin muusta 
elämästä, joten tarvittaessa ryhmänne voi kokoustaa kaikessa rauhassa 
–  melkein kuin Lapissa.

• 7 kokoustilaa 10–160 henkilölle
• Illallinen Kitchen & Bar Dabbalissa 135 henkilölle ja Levi-, Pallas  
 ja Ounasvaara-kabinetit yhdistämällä 150 henkilöllle
• Cocktail-tilaisuus 200 henkilölle

Varaa pöytä: Dabbal.fi, +358 40 731 1004



OUNASVAARA

Pohjoisen kaupunkitunturia kunnioittava Ounasvaara-kokoustila 
kylpee päivisin luonnonvalossa. Iltaisin sen tunnelma muuttuu ja 
sykähdyttää jopa suurilla illallisilla. 

SAARISELKÄ

Kokouskerroksemme keskiössä sijaitseva Saariselkä tuo pohjoi-
sen kuohut Tampereen tuuliin. Kokoustilan edessä oleva aula tun-
turimaisemineen on täydellinen paikka kokousta tukeville pienille  
cocktailtilaisuuksille tai virkistäville kahvihetkille.

KERO

Kero on hotellimme ylimmän kerroksen hulppea sauna- ja juhlatila, 
josta aukeaa upea näkymä yli kaupungin. Tyylikkääseen kokonai-
suuteen kuuluu kaksi tavallista saunaa, infrapunasauna, saunapolku 
sekä juhla- ja kokoustilat. Tiloissa voit nauttia Kitchen & Bar Dabba-
lin valmistamia pohjoisen parhaita makuja Pentikin Lapland Hotel-
sille suunnittelemilta lautasilta. 

LAPLAND HOTELS TAMPEREEN KOKOUS- JA JUHLATILAT

pinta-ala 
m2

luonnon-
valo

luokka-
muoto

diplo-
maatti teatteri U-

muoto
Cocktail-

muoto

Levi+Pallas+Ounasvaara 200 x 200

Ounasvaara 100 x 86 34 100 36

Kero 81 x 18 40

Saariselkä 80 x 36 24 45 24

Levi 60 x 36 40 20

Pallas 40 x 16 20 12

Kilpisjärvi 18 x 12

Lappi 18 x 16



HUONEET 
• 182 keskimääräistä suurempaa hotelli- 
 huonetta comfort-tasosta sviitteihin
• Kattohuoneistokerros sviitteineen.

Jokaisessa huoneistoissa upea terassi
ja näkymä Helsingin kattojen ylle

• Useissa huoneissa oma upea spa,
jossa sauna, amme ja suihku erotettu
huoneesta suurella lasiseinällä

• Esteettömiä, allergiaystävällisiä huoneita
• Lemmikkihuoneita
• Ilmainen langaton laajakaista

kaikissa tiloissa

PALVELUT 
• Ravintola Kultá •  Lounge Baari
• Juhlakerros  •  Kuntosali

100 henkilölle •  Oma paikoitusalue

ETÄISYYDET 
Helsingin lentoasema 35 min 
Helsingin rautatieasema 10 min 

YHTEYSTIEDOT 
Lapland Hotels Bulevardi 
Bulevardi 28 
00120 Helsinki 
+358 9 25251111
bulevardi@laplandhotels.com

Pohjoisten tuntureiden tuulet saapuivat aikansa kierreltyään myös etelään – aivan Hel-
singin ytimeen. Keskeltä pääkaupungin vilinää ja iloista puheensorinaa löydät Lapland 
Hotels Bulevardin sekä uudet ideamme, rohkeat tunteemme ja raikkaat pohjoisen 
raaka-aineemme. Bulevardilla meitä ympäröivät kookkaat vaahterat, lehmukset sekä 
kertomustamme huomattavasti enemmän maailmaa nähneet rakennukset ja puistot. 
Seisomme ylpeänä ja erilaisena keskellä ainutlaatuista katua, ja tuomme koko tienool-
le jotain aivan uutta ja ainutlaatuista – tarinamme suoraan pohjoisesta.  



HUONEVAIHTOEHDOT

Rennon urbaanit hotellihuoneemme tarjoavat palan rauhaa kiireen 
keskellä. Huoneiden harmonia kertoo tarinoita luonnon ääripäistä ja 
kauneudesta. Lappilaiseen tapaan jokainen yksityiskohta on tehty 
tyylikkäästi, ilman turhaa melua. Saunallisten huoneiden pehmeistä 
löylyistä löydät uudenlaisen rentouden ja design-ammeissa voit su-
keltaa koskien raikkauteen. Yö hotellissamme ei ole arkea vaan lyhyitä 
ja pidempiä hetkiä, joista jokainen on tärkeä ja merkityksellinen. 

NORTHERN COMFORT
• Yhteinäinen 160 x 205 cm

kokoinen vuode tai kaksi
100 x 205 cm kokoista vuodetta

• Säädettävä tunnelmavalaistus
• Minibar
• Vedenkeitin
• Tallelokero
• Wifi
• Silityssetti

ARCTIC DELUXE 
• Yhteinäinen 180 x 205 cm

kokoinen vuode tai kaksi
100 x 205 cm kokoista vuodetta

• Säädettävä tunnelmavalaistus
• High Speed Wifi
• Amme
• Kylpytakit
• Extra amenities
• Musiikki-ja viihdesisältö

ARTIC PENTHOUSE JUNIOR SUITE
• Sauna
• Terassiparveke katolla
• Yhteinäinen 200 x 210 cm

kokoinen vuode tai 180 x 205 cm
kokoinen vuode

•  Suihku ja amme
• Kylpytakit
•  Extra amenities
•  Musiikki ja viihdesisältö

MYSTIQUE DELUXE 
• Sauna
• Minibar täytettynä
• Yhteinäinen 180 x 205 cm

kokoinen vuode tai kaksi
100 x 205 cm kokoista vuodetta

• Vedenkeitin ja kahvinkeitin
• Tallelokero
• High Speed Wifi
• Silityssetti
• Säädettävä tunnelmavalaistus
• Kylpytakit
• Extra amenities
• Musiikki ja viihdesisältö

ARCTIC DELUXE SPA 
• Sauna
• Yhteinäinen 180 x 205 cm

kokoinen vuode tai kaksi
100 x 205 cm kokoista
vuodetta

• Suihku ja amme
• Kylpytakit
• Extra amenities
• Musiikki ja viihdesisältö

LAPLAND SUITE SPA 
• Sauna
• Yhteinäinen 200 x 210 cm

kokoinen vuode
• Suihku ja amme
• Kylpytakit
• Extra amenities
• Musiikki ja viihdesisältö

LAPLAND PENTHOUSE SUITE 
• Sauna
• Terassiparveke katolla
• Yhteinäinen 200 x 210 cm

kokoinen vuode
• Suihku ja amme
• Kylpytakit
• Extra amenities
• Musiikki ja viihdesisältö



AAMIAINEN 
Laadukas ja pohjoisen makumaailman 
sesongeista voimaa ammentava  
aamiainen. 

A LA CARTE 
Moderni A la Carte  perustuu 
keittiömme intohimoon ja pohjoisiin 
juuriimme. Tuomme mukanamme 
meille tärkeitä raaka-aineita kuten 
poroa, siikaa, hirveä ja kaskinaurista, 
joihin tuomme avotulella kokkaa- 
misen maun hiiligrillin avulla.

BISTRO 
Bistro tuo Helsingin kaupunkikuvaan  
uudenlaisia tulevaisuuden klassikoita 
suoraan Lapin ruokakulttuurista.

YHTEYSTIEDOT 
Kitchen & Bar Kultá 
Bulevardi 28 
00120 Helsinki 
+358 9 25251113
kulta@laplandhotels.com

Kullan sävyjen kimmellys järven pinnalla, auringonsäteiden hohde keväthangella ja kul- 
lankeltaiset syksyn lehdet – ne ovat pohjoisen ihmisten rikkauden lähteitä. Niitä ei ole 
mitattu koskaan rahassa, vaan hetkissä, tunteissa ja muistoissa. Tuota kullankimallusta 
on kätketty myös Kitchen & Bar Kultán henkilökunnan hymyjen ja silmäniskujen taak-
se, kun he ylpeydellä kantavat Lapin aarteita nautittavaksesi. Tinkimättömät keittiö-
mestarimme tuovat pohjoisen inspiroimat yllätykselliset menunsa nyt myös Helsinkiin!



LAPLAND HOTELS BULEVARDIN JUHLAKERROS

Upea juhlakerroksemme jatkaa Kitchen & Bar Kultán katutasossa 
aloittamaa tarinaa. Tummanpuhuva pohjoisen kivi ja leimuava tuli 
tarjoavat etsijälle juhlien lämpöä, ystävyyden ylistystä ja kultaisia 
hetkiä.

Makujen ympärille rakennetut illalliset, vuosijuhlat, karonkat ja  
kokoukset heräävät eloon Lempi- ja Loimu-juhlatiloissamme.  
Juhlakerroksemme tarjoaa sykähdyttävän ja mystisen ympäristön 
niin kesäisen kaupungin kuin paukkuvan pakkasenkin tilaisuuksiin. 
Moderni tilatekniikkamme tukee tunnelmien loimua ja itse tarinan 
kirjoitat sinä!

• Tilat jopa 100 henkilön istuvalle illalliselle – koko kabinetti
ja loungealue osana kokonaisuutta

• Molemmat kokoustilamme ovat 60 m2 – pohjoisen sävyistä
voi nauttia jopa 40 henkilöä

• Takkatulilounge, jota ryhdittävät pohjoisen
tummanpuhuva kivi ja porontaljat

Vaikka juuremme ovat Lapin soilla ja tuntureilla, myynti-
palvelumme vastaa sinulle suoraan Helsingistä: 
Lapland Hotels Bulevardi
bulevardi@laplandhotels.com 
+358 9 25251112



Lapland Hotels Oulu
OULU

Lapland Hotels Sky Ounasvaara
ROVANIEMI

Lapland Hotels Ounasvaara Chalets
ROVANIEMI

Lapland Hotels Bear’s Lodge
ROVANIEMI

Lapland Hotels Saaga
YLLÄS

Lapland Hotels Ylläskaltio
YLLÄS

Lapland Hotels Hetta
ENONTEKIÖ

Lapland Hotels OLOS
MUONIO

Lapland Hotels Luostotunturi
LUOSTO

Lapland Hotels Kilpis
KILPISJÄRVI

Lapland Hotels Riekonlinna 
SAARISELKÄ

Lapland Hotels Pallas
PALLAS

Lapland  
Hotels Lumi 
MUONIO

Lapland Hotels Sirkantähti
LEVI
Lapland Hotels Snow Village
KITTILÄ

Lapland Hotels Äkäshotelli
YLLÄS

Lapland Hotels Tampere
TAMPERE

Lapland Hotels Bulevardi
HELSINKI

 

OULU   |   TAMPERE   |   HELSINKI   |   LEVI   |   YLLÄS   |   ROVANIEMI   |   OLOS 
PALLAS   |   HETTA   |   KILPISJÄRVI   |   SAARISELKÄ   |   LUOSTO 

Pohjoisen hotelleissamme voit valita 
ainutlaatuisen yhdistelmän kokousta-
mista ja rentoutumista. Saariselkä on 
paras paikka suuren maailman kokouk-
sille ja konferensseille, Rovaniemellä 
olet yhtä aikaa kaupungissa ja Lapissa, 
Ylläs kutsuu tunturikokouksiin komeis-
sa puitteissa, ja Luosto tarjoaa rentoja 
kokouksia kansallispuistomaisemissa. 

Avaa mahdollisuuksien ovi ja ota 
yhteyttä paikkakuntakohtaisiin 
myyntipalveluihimme!
 
Saariselkä  +358 16 559 4455
Rovaniemi   +358 16 323 400
Ylläs  +358 16 323 600
Luosto  +358 16 620 400
 

Myyntipalvelu  +358 16 3232
Ryhmävaraukset +358 16 320 0200
LaplandHotels.com


