
KREUTZWALD HOTEL TALLINN
Elegantne Kreutzwald Hotel Tallinn asub ajaloolises paekivihoones Kristiine kaubanduskeskuse ja Eesti 

Rahvusraamatukogu lähedal, vaid 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel Vabaduse väljakust.

MAJUTUS

Kreutzwald Hotel Tallinnas on 68 stiilset ja avarat tuba. Toa hind sisaldab bu�et stiilis hommikusööki ning 
kõikides tubades on kiire Wi-Fi, konditsioneer ja reguleeritav toatemperatuur.

Standard toad (28) on avarad ning kõrgete lagedega. Hele puitparkett ja moodne viimistlus lisavad ajatut 
elegantsi. Tubades on olemas minibaar, digitaalne seif, Wi-Fi, televiisor, telefon, kliimaseade, kohvi ja tee 
valmistamise masinad, toasussid, föön ja du�iga vannituba.
ZEN tubades (18) on lisaks olemas espressomasin, lõõgastavad looduslikud soolalambid, hommikumantlid 
ja sussid ning mullivann.
ZEN Superior toad (5) on hotelli uusimad toad. Vannitubades on kasutatud mahedaid rahustavaid toone ja 
lõõgastavat ZEN-valgustus. Kõikides tubades on kliimaseade, kohvi ja tee valmistamise masinad ning 
muidugi kiire Wi-Fi.
ZEN Deluxe tubadest (17) leiab mullivanni, hommikumantlid ja sussid, kohvi ja tee valmistamise masinad 
ning kiire Wi-Fi. Zen Deluxe tubades on ka avar elutoa ala.

RESTORANID JA BAARID

Restoran La Cucina & Pizzeria Napoletana pakub maitsvaid Itaalia toite nii lihaarmastajatele kui ka 
taimetoitlastele. Restoran paistab silma autentsete Napoli pitsade poolest, mida küpsetatakse kiviahjus 
400°C juures. Bu�et stiilis hommikusööki pakutakse esmaspäevast reedeni kell 7:00-10:00 ja laupäeviti 
ning pühapäeviti kell 7:30-11:00. Lõunamenüü on saadaval iga päev esmaspäevast reedeni kell 12:00-
14:00.

Kreutzwald Hotelli Raamatukogu saal on mõnus koht, kus saab tellida suupisteid, jooke ja lugeda raama-
tuid, viia läbi kohtumisi või nautida õhtusööki kolleegidega. Suvisel ajal on avatud ka La Cucina avar ning 
päikeseline suveterrass.



KONVERENTSID JA ÜRITUSED

Kreutzwald Hotel Tallinn on eriline paik, kui on soov teistsuguses õhkkonnas seminari, konverentsi või hoopis 
meeleolukat pidu korraldada. Suurepärane asukoht Tallinna kesklinnas on kindlasti üks olulisi aspekte, miks 
oma üritus läbi viia kuni 80 inimest mahutavas Raamatukogu saalis. Teie soovil on saadaval ka lai valik kohvi- 
ja teepause, bu�et-lõunasööke ja komplektmenüüsid.

ZEN-SPA

Kreutzwald Hotel Tallinna Zen-SPAs saab nautida meelt ja keha värskendavaid hoolitsusi. Kõik spaatöötajad 
on läbinud põhjalikud koolitused, et pakkuda parimaid hoolitsusi ja massaa�e. SPA-s on ka soome saun, 
aurusaun ja Jaapani basseiniga puhkeala.

LISATEENUSED

Kreutzwald Hotel Tallinn pakub portjee teenust, toateenindust ja pagasiruumi kasutamise võimalust. 
Lisatasu eest pakub hotell transfeeri, parkimist ja Zen SPA privaatset kasutamist.

Olive Hospitality OÜ     

Endla 23, Tallinn 10122, Eesti 

Telefon: +372 666 4800         

Broneerimine: reserv@uhotelsgroup.com      

Üritused: events.kwh@uhotelsgroup.com     

Zen SPA: spa.kwh@uhotelsgroup.com

 www.uhotelsgroup.com
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