SUOMEN ONNELLISIN
JÄRVIHOTELLI
KESKELLÄ KAUPUNKIA,
LÄHELLÄ LUONTOA

TERVETULOA ONNELLISTEN
IHMISTEN HOTELLIIN JA
RAVINTOLAAN
JÄRVEN RANNALLA!

Original Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinna
on originelli Sokos hotelli, jossa ovat vahvasti
läsnä aitous, onnellisuus, iloisuus ja rentous.

Meillä vieraillessamme olet samanaikaisesti
sekä Hämeenlinnan keskustassa että lähellä
upeaa hämäläistä luontoa: voit rauhoittua Vanajaveden äärellä, liikkua monin eri tavoin rantareittiä pitkin, viihtyä vesillä tai nauttia muulla tavoin upeasta luonnosta!

Meillä onnellisuus saa alkunsa henkilökunnastamme. Me uskomme vahvasti siihen, että
onnellinen henkilökunta on myös sinun onnellisen vierailusi tae. Tule meille ja tunne, miltä
onnellinen vierailu tuntuu!

YLELLISTÄ YÖPYMISTÄ
Vaakunassa pääset hetkeksi nauttimaan arjen
luksuksesta, yövyt sitten yksin, kaksin tai koko perheen
voimin. Osasta huoneistamme avautuu upea näkymä
Vanajavedelle! Työskentele, nauti vapaa-ajastasi tai
heittäydy hemmoteltavaksi – meillä olet aina oikeassa
paikassa.

STANDARD TWIN

SUPERIOR TWIN

Haluatko yöpyä laadukkaasti
tyylikkäässä kahden hengen huoneessa?
Tämä Original-huone lienee siinä
tapauksessa juuri oikea valinta.
Huoneessa on puulattia tai allergioille
sopiva tekstiilimatto ja erilliset vuoteet.
Huoneesta löytyy myös taulu-TV ja
silitysvälineet. Osassa Standard Twin
-huoneista on näkymä ihastuttavalle
Vanajavedelle.

Moderni, valoisa ja viihtyisä Superior-huone hotellimme 4. kerroksessa varmistaa viihtyvyytesi. Huoneessa on erilliset vuoteet, puulattia ja upea näkymä
Vanajavedelle. Jokaisessa Superior Twin
-huoneessa on myös huonekohtainen
jäähdytysjärjestelmä, taulu-TV, minibaari, vedenkeitin, kylpytakit ja -tossut
sekä tekstiilien silitysmahdollisuus.

Standard Twin -huoneita löytyy
myös lisävuodemahdollisuudella
varustettuna.

SUPERIOR QUEEN

STANDARD QUEEN
Tämä huone on sinulle, joka arvostat
laadukasta vuodetta ja etenkin unta.
Huoneessa on Superior-luokan
parivuode, jonka patja on suunniteltu
mukailemaan ihon lämpöä –
antaen näin parhaan mahdollisen
unikokemuksen. Miten ihanaa onkaan
herätä hyvin levänneenä uuteen
päivään. Huoneessa on tekstiilien
sisiltysmahdollisuus, puulattia ja
näkymä rauhalliselle sisäpihalle.

Tässä valoisassa ja viihtyisässä Superior-huoneessa on parivuode, sohva ja
puinen lattia. Vedenkeitinkin löytyy, jos
haluat kiehauttaa huoneessasi kahvit tai
teet. Kaikki Superior Queen -huoneet
sijaitsevat hotellimme 4. kerroksessa, ja
niiden ikkunoista avautuu upea näkymä
Vanajavedelle. Huoneessa on jäähdytysjärjestelmä, ja varusteluun kuuluu myös
taulu-TV, minibaari, kylpytakit ja -tossut
sekä tekstiilien silitysmahdollisuus.

SUPERIOR X King
Kohoa hetkeksi korkeuksiin ja nuku leveästi luvan
kanssa! Tämä raikas ja tilava Superior-huone sijaitsee hotellimme ylimmässä kerroksessa, ja siinä
on oma parveke. Superia on myös leveä parivuode, puulattia, kylpyamme sekä kylpytakit ja -tossut. Osasta huoneita on näkymä Vanajavedelle, ja
osassa on huonekohtainen jäähdytysjärjestelmä.
Huoneessa on myös taulu-TV, silitysvälineet ja
vedenkeitin.

SUITE
Tässä Villa Cubin Suitessa on helppo olla onnellinen! Sviitti sijaitsee hotellimme ylimmässä
kerroksessa, ja sen ikkunoista sekä parvekkeelta
avautuu neljän vuodenajan maisema henkeäsalpaavan kauniille Vanajavedelle. Persoonallisen
sviitin makuuhuoneessa on leveä parivuode,
olohuoneessa tyylikäs sohvaryhmä, ja löylyistä voit
nauttia omassa saunassa. Sviitissä on puulattia
ja jäähdyttävä ilmastointi, taulu-TV, minibaari,
espressokeitin, kylpytakit ja -tossut sekä silitysvälineet. Sohvasta saa tarvittaessa lisävuoteen.

RAKKAUDESTA
RUOKAAN
Bonsoir, vous désirez? Hotellimme uniikki ravintola Le Blason tuo tuulahduksen yrttien tuoksua
ja pienen palan Ranskaa Vanajaveden rannalle.
Arvoisa vieraamme: meillä ravintolaelämyksesi
on täydellinen, kaikkia aisteja hemmotteleva
kokonaisuus. Kuvittele, miltä tuoksuu yön yli
hautunut lihapata tai miltä tuntuu simpukan
kuori käsiesi välissä. Näe edessäsi kimalteleva
vesi, tunne suussasi suklaakakun täyteläinen
makumaailma, kuule puheensorina ja aterimien
kilahtelu lautasta vasten. Le Blason ei tingi raaka-aineiden laadusta tai säästele maussa. Ravintolan erikoisuutena on pitkillä lankuilla pöytään
tuotavat herkut, jotka jaetaan seurueen kesken.
Bon appetit!

TERASSILLA TUNNELMOIDEN
Mitä olisi järvihotelli ilman järvenrantaterassia?
Kaupungin aurinkoisin, Vanajaveden rantaviivaa
mukaileva terassi ja sydämellinen henkilökuntamme ottavat teidät lämpimästi vastaan. Valmistamme juuri sinun makuusi sopivat juomat
ja loihdimme ruoat, jotka saavat aistisi hykertelemään. Tervetuloa nauttimaan!

NAUTINNOLLINEN AAMUN ALOITUS
Käsi pystyyn, kuka ei nauti pitkän kaavan aamiaisesta? Kiireetön kupillinen vastakeitettyä kahvia tai haudutettua teetä,
luonnonjogurttia kera maukkaan granolan, pari palaa tuoretta
leipää päällisineen, raikkaita marjoja ja hedelmiä… kenties
pieni herkku palan painikkeeksi. Täydellistä, eikö? Meillä sinun ei tarvitse yöpyä syödäksesi hyvin, vaan voit tulla muuten
vain nauttimaan runsaasta brunssistamme.

TORNISAUNA
Hotellimme tornisauna ei ole vain lempeiden löylyjen tyyssija,
vaan se on kokonaisvaltainen elämys. Sulje hetkeksi silmäsi ja
kuule korvissasi kiukaan sihahdus, näe sitten edessäsi Vanajaveden
kauneus. Korkeuksiin kohoava tornisauna kabinetteineen sopii
loistavasti kaikenlaisiin hetkiin: ystäväporukan illanviettoon, kaveriporukan kisakatsomoksi tai vaikka pirskahtelevaan pikkujoulujuhlintaan – saunalla tai ilman. Illan tasokkaista tarjoiluista vastaa
keittiömestarimme tiiminsä kanssa.

SÄIHKETTÄ JA
INSPIRAATIOITA
JUHLAT
Meillä vietät juhlat, jotka muistetaan! On toiveenasi
sitten kahden hengen illallinen tai yli 300 hengen
tapahtuma, me olemme apunasi. Hotellissamme
onnistuvat niin perhejuhlat, vuosijuhlat, yritysjuhlat, henkilöstötilaisuudet kuin ystäväjuhlatkin.
Juhliesi onnistumisen takaa ammattitaitoinen ja
palveluhenkinen henkilökuntamme, joka tekee työtään suurella sydämellä. Me haluamme pitää hyvää
huolta sinusta ja muista juhlavieraista; me haluamme järjestää onnellisia juhlia!

LUOVA HUONE RENKI

KOKOUKSET
Suomen onnellisimmassa järvihotellissa kokouksetkaan eivät ole pakkopullaa! Meillä on kahdeksan modernia
ja inspiroivaa kokoustilaa niin pienemmille kuin isommillekin ryhmille.
Nykyaikaisella tekniikalla varustetut
tilamme innostavat ideoimaan, ja
kokoustarjoilumme kruunaavat tehokkaan päivän annin.
Hotellimme sijainti takaa loistavat liikenneyhteydet pidemmänkin matkan
takaa saapuville, ja kokouksen päätteeksi voit vaikka pyrähtää rennolle
lenkille Vanajaveden rannalle tai lähteä nauttimaan Hämeenlinnan keskustan runsaasta kulttuuritarjonnasta.

Luovassa huoneessamme tehdään vain onnistuneita päätöksiä. Renki
soveltuu yksilöllisyytensä ansiosta aktiiviseen ja luovaan kokoustamiseen
sekä ideointiin. Voit piirtää ajatuksesi ja ideasi vaikka seinälle, kokoustaa
istuen tai seisten – mahdollisuudet ovat monet! Käytössäsi on keinusohva, säkkituoleja ja sohvia sekä säätötuoleja, voit valita vapaasti omasi. Ideoinnin lomassa voit rentoutua kutoen tai ristisanakirjaa täytellen.
Uskallatko antaa itsellesi luvan ajatella uudella tavalla?

HYVINVOINTIA KEHOLLE JA MIELELLE
Jos kaipaat vierailuusi paikallista kulttuuria, sinun kannattaa käydä tutustumassa Hämeenlinnan monipuoliseen kulttuuri-, nähtävyys- ja aktiviteettitarjontaan. Miten olisi hole in one -haaste jollakin kaupungin lukuisista
golfkentistä? Tai kenties patikkaretki Aulangon luonnonsuojelualueelle?
Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehtaalla riittää nähtävää ja kuultavaa,
samoin Sibeliuksen syntymäkodissa. Hämeen linna sekä alueen kartanot ja
maaseutukohteet tarjoavat niin ikään elämyksiä jokaiseen makuun.

KAHVITORI
Starttaa kokouspäiväsi herkullisilla ja puhtia antavilla antimilla.
Iltapäivän virkistävät tarjoilut tunnelmallisella kahvitorillamme
tuovat lisätehoa kokoukseenne.

NÄHTÄVYYKSIÄ JA KÄYNTIKOHTEITA
Kulttuurikohteiden lisäksi kaupungissa riittää paljon muutakin
ihmeteltävää, ihasteltavaa ja koettavaa:

Aulangon näkötorni
Aulangon puistometsä
Hämeen linna
Hämeenlinnan kirkko
Vanajan kirkko
Lepaan Viinitila
Hanssin Jukka
Hämeenlinnan kauppatori
Sibeliuksen puisto
Ahveniston Moottorirata
Ahveniston Maauimala
Wetterhoff / Sibelius Center

PAIKALLISTEN VINKIT

MIELENKIINTOISIA
KULTTUURIKOHTEITA

Paikalliset, jos ketkä, osaavat vinkata käymisen
arvoisista paikoista:

Hämeenlinna on todellinen aarreaitta sinulle, joka
rakastat kulttuurikohteita. Tässä muutama tärppi:

Kahvilat:

Verkatehdas, Hämeenlinnan keskustassa sijaitseva kulttuuri- ja kongressikeskus
Hämeenlinnan Kaupunginteatteri
Hämeenlinnan Taidemuseo
Hämeen linna
Sibeliuksen syntymäkoti
Museo Militaria
Vankilamuseo
Parolan Panssarimuseo
Palanderin Talo

Café Laurell, www.laurell.fi
Cafe Kukko, www.cafekukko.fi
Ostokset ja tuliaiset:
Wetterhoffin talo, www.wetterhoff.fi
Iittalan Lasimäki, www.iittalanlasimaki.fi
Kauppakeskus Goodman
www.kauppakeskusgoodman.fi
Tuulonen www.tuulonen.fi
Lepaan viinitila www.hamk.fi
Kankaisten Tila, www.kankaistentila.fi

LUONTOELÄMYKSIÄ
Luonnossa sielu lepää ja mieli virkistyy.
Mikset siis sinäkin lähtisi lähiluontoon?

Ahveniston olympiapuisto
www.visithameenlinna.fi
Aulangon puistometsä
www.hameenlinna.fi
Vanajaveden rantareitti
www.hameenlinna.fi

MESSUT JA TAPAHTUMAT
Messuja, markkinoita, teemaviikkoja, festareita…
Hämeenlinnassa riittää mielenkiintoisia tapahtumia. Millaiset tapahtumat ovat sinun juttusi?
Poimi vinkit talteen:

Elomessut
Hippalot
Hämeen Keskiaikamarkkinat
Lammin Pellavamarkkinat
Linna Jazz
Naivistit Iittalassa
Niskavuori-viikko
Tawastia Truck Weekend
Wanaja Festival
Ämyrock
Hämeenlinnan Kaupunkimarathon
Renko-viikko
Linna Cruising
Tuomaan markkinat
ajankohtaiset tapahtumat osoitteesta
www.visithameenlinna.fi

Evon retkeilyalue
www.evonluonto.fi

VEDEN ÄÄRELLÄ
VIRKISTYEN
Ui itse tai hyppää laivaan!
Vinkkejä vesillä viihtymiseen:

Suomen Hopealinja
www.hopealinjat.fi
Alajärven uimaranta
www.hameenlinna.fi
Ahveniston uimaranta
www.hameenlinna.fi

GOLFAREIDEN KAUPUNKI,
LIIKKUJIEN LEMPIPAIKKA
Hämeenlinnassa golfareita hellitään: kaupungissa
on ei vain yhtä, vaan useampi golfkenttä! Jos golfinpeluu ei kiinnosta, niin Hämeenlinnan alue tarjoaa
liikkujalle monta muutakin mieluisaa vaihtoehtoa:

Hattula Golf
www.hattulagolf.fi

HYVINVOINTIPALVELUJA

Linna Golf
www.linnagolf.fi

Kuntosali Piukat paikat
www.piukatpaikathml.fi

Tawast Golf
www.tawastgolf.fi

Hyvinvointikeidas DALI
www.dalia.fi

Aulanko Golf (Hugo ja Eversti)
www.aulankogolf.fi

Kauneushoitola Artemis City Spa
www.artemishoitola.fi

Hämeenlinnan Kiipeilykeskus HÄNKKI
www.hankki.fi
Alaspään Ratsastuskeskus
www.alaspaanratsastuskeskus.net
Aulangon Ratsastuskoulu
www.aulangonratsastuskoulu.fi
Flow Park
www.flowpark.fi
Ahveniston maauimala
www.hameenlinna.fi
Hämeenlinnan keilahalli
www.keilahalli.neb.fi
Hämeenlinnan Urheilupuisto
www.hameenlinna.fi
Elenia Areena
www.hameenlinna.fi

SPORTTIKAUPUNKI
Hämeenlinna tunnetaan menestyneestä urheilujoukkueestaan, HPK:sta, joka on ”matkalla
huipulle”. Urheilujoukkue on menestynyt niin
jääkiekossa kuin naisten lentopallossakin.

Sijaitsemme Hämeenlinnassa,
keskellä kaupunkia mutta järven rannalla,
erinomaisten yhteyksien päässä.

Lämpimästi tervetuloa vieraaksemme!

Original Sokos Hotel Vaakuna
Possentie 7
13200 Hämeenlinna
vaakuna.hameenlinna@sokoshotels.fi
Puh. 020 1234 654

