HYVIEN
IHMISTEN TALO

TERVETULOA
SOLO SOKOS HOTEL
LAHDEN
SEURAHUONEELLE
ENSIVAIKUTELMAN VOIT
TEHDÄ VAIN KERRAN
Tervetuloa - olet saapunut yhteen suomalaisista
hotelliklassikoista. Taloon, missä ruoan herkullisuuteen
ja erinomaiseen palveluun on paneuduttu täydellä
sydämellä. Solo-hotellien missio on palvella vieraitaan
Patron-hengessä, talon isäntinä ja emäntinä. Meillä
”kestiystävällisyyttä” on tarjoiltu 1890-luvulta asti,
jolloin tarinamme alkaa.

KUNNIATEHTÄVÄMME ON JOKAISEN
VIERAAMME PALVELEMINEN
Sinä olet meille arvovieras, siinä missä sitä ovat
olleet aikojen saatossa vakioasakkaamme Marsalkka
Mannerheim tai usein meillä viihtynyt Ruotsin
kuningas tai Suomen presidentit, jotka
kaikki ovat arvostaneet Seurahuoneen henkeä.

HUONEET
Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuoneella on 147 huonetta.
Huoneiden Solo-vuode tarjoaa ylellisen unielämyksen jokaiselle
nukkujalle. Palvelutarjoamaa täydentää ravintoloiden lisäksi
66 maksullista, lämmintä autotallipaikkaa, tilaussauna sekä
asukassauna. Liikuntakeskus Fressi Lahti mahdollistaa hotellin
vieraat edullisesti liikunnan iloihin. Langaton verkko toimii kaikkialla
hotellissa ja sen tiloissa. Huonevarustukseen kuuluu vedenkeitin,
huonekohtainen jäähdyttävä ilmastointi, TV-järjestelmä sekä
tallelokero.
SOLO 129 KPL
Viihtyisä ja kodikas yhden tai kahden hengen huone.
Kooltaan huoneet ovat 15 –25 m2. Huoneissa yhtenäinen
vuode tai erilliset vuoteet. Huoneen kylpytilat on varusteltu
ammeella tai suihkulla.
SOLO UP 16 KPL
Tilava ja viihtyisä Solo Up -huone on tasokkaampi
valinta loma- tai työmatkaa varten. Kooltaan huoneet ovat
25 – 37,5 m2. Huoneeseen on mahdollista pedata myös lisävuode.
Huoneen varustelutaso on laadukkaampi ja monipuolisempi, sisältäen
mm. erikoiskahvinkeittimen, 2 alkoholitonta juomaa veloituksetta,
ylelliset kylpytakit. Huoneen kylpytilat on varusteltu ammeella tai
suihkulla ja runsaalla valikoimalla kylpytuotteita.

Kaksi suitea – kaksi tarinaa
SUITE KAROLINA
Suite Karolina on nimetty Karolina Moesbel:n
mukaan. Hän oli menestynyt ravintoloitsija, jonka
konditoriatoiminnasta Seurahuoneen historia alkoi
1870-luvun loppupuolella. Tyylikkään persoonallisesti
sisustettu Suite sopii arjen ja juhlan erikoistilanteisiin.
Huoneisto on kooltaan 55 m2. Suitessa on muhkean
laadukas ja leveä parivuode, oma poreamme, kaksi
flat screen tv:tä sekä tasokas äänentoistojärjestelmä.
Huone sijaitsee ylimmässä kerroksessa ja sen
parvekkeelta voi ihailla Lahden keskustan maisemia.
Huoneen varustelutaso on laadukkaampi ja
monipuolisempi, sisältäen mm. kampauspöydän,
erikoiskahvinkeittimen ja runsaan
valikoiman kylpytuotteita.

SUITE TAAVI
Suite Taavi on nimetty David Wainion mukaan,
joka loi Seurahuoneen menestystarinaa 1890-luvulla.
Kodikkaan viihtyisä ja tilava juniorsviitti skandinaavisella
sisustuksella on kooltaan 44 m2. Suitessa on
muhkean laadukas ja leveä parivuode, oma sauna
ja tilava kylpyhuone. Huoneen varustelutaso on
laadukkaampi ja monipuolisempi, sisältäen mm.
erikoiskahvinkeittimen ja runsaan
valikoiman kylpytuotteita.

RAVINTOLAT
TRATTORIA SEURAHUONE

BAR & BISTRO SEURAHUONE

Trattoria Seurahuone on italianmakuinen, konstailematon
hyvän ruoan ja viinin yhdistelmä.

Kaikessa tekemisessä tärkeää on persoonallisuus,
tyylikkyys ja paikallisuus. Bar & Bistro Seurahuoneeseen
on mukava tulla. Rentouttavia hetkiä hyvässä seurassa
elämästä nautiskellen.

Trattoriassa pääset nauttimaan Italian keittiöiden makuja parhaimmillaan,
aidoista raaka-aineista ja rakkaudella sinulle valmistettuina. Pasta, pizza, risotto
ja bruschetta ovat Trattoriassa italialaiseen tapaan tuoreita ja taatusti maistuvia.
Herkkukaupamme valikoimasta löydät samoja tuotteita, mitä kokkimmekin
käyttävät, ja voit ostaa niitä vaikka kotiin viemisiksi!
Benvenuto!

SEURAHUONEEN TERASSI

PIAZZA

Kesällä kansa suuntaa terasseille. Seurahuoneen
sisäpihalla sijaitseva terassi tarjoilee virkistävimmät drinkit
ja viileimmät juomauutuudet. Tarjolla on myös herkullisia
kesän makuja ja nautintoja sisällään pitävä ruokalista
sekä suuren suosion saanut grillibuffet.
Keskellä kaupunkia, mutta sopivasti piilossa.

Piazza on rento ja välitön tila, jossa voi järjestää etkoja,
jatkoja ja kaikkea siltä väliltä. Todellinen keidas
keskellä kaupunkia! Tämä on pakko nähdä ja kokea.
Kansainvälisen tunnelman omaava italialainen Piazza
keskellä kaupunkia.

AAMIAINEN
Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuoneen aamiainen on
ylistys hyvälle aamiaiselle. Olemme tarkoin valinneet
aamiaiselle erittäin laadukkaita tuotteita ja paljon
herkkuja lähitoimittajilta. Paikallisuus on meille
Seurahuoneella tärkeää. Tarjolla on lähituottajien
savulohta, erilaisia makkaroita, tuoreita sämpylöitä
ja maalaisleipiä. Leivät on leivottu paikallisen toimijan
jauhoista ja puuro keitetty lähituottajan luomuhiutaleista.
Hedelmät on kuorittu ja pilkottu valmiiksi teitä varten.
Kahvin papujen paahtoasteen valitsette itse. Tummaa vai
vaaleaa? Tätä kaikkea on erinomainen aamiainen. Näin
voitte aloittaa päivän vaikka ette meillä majoittuisikaan!

SEURAHUONEEN SAUNA JA LAUNE-KABINETTI
Kokouksen ei tarvitse olla aina niin virallinen. Seurahuoneen
sauna ja Laune-kabinetti luovat innovatiivisen tilan, jossa
tunnelma on rento mutta tehokas. Täällä voi urheilla
konsolipeleillä, laulaa karaokea, nauttia illallista, pitää kokousta
tai muuten vaan chillailla ja viettää saunailtaa. Hikoilla voi
saunassa, jonka lauteille mahtuu isompikin porukka.

Tunnelma on rento,
mutta tehokas ja vapauttava!

JUHLAT JA
KOKOUKSET
JUHLAT
Lahden Seurahuoneella vietät mitä upeimmat
juhlat. Me olemme teitä varten.
Meillä onnistuvat juhlat aina kahden hengen
illallisesta yli 500 hengen tapahtumiin. Vietä kaupungin
hienoimmat häät, synttärit, polttarit, yrityksenne
illalliset ja pikkujoulut. Räätälöimme juhlat aina
erikseen omien mieltymyksienne mukaan. Ota yhteyttä
myyntipalveluumme ja me kerromme lisää.
Meillä hienot hetket eivät ole sattumaa.

KOKOUKSET
Tunnelma on rento mutta tehokas!
”Oli neronleimaus järjestää kokous Lahden
Seurahuoneella. Projekti etenee kun kaikilla on
mukava olo. Ilmoille tupsahtaa ideoita ja
tunnelmaon rento, mutta tehokas”.
Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuoneen
kokoustiloissa tehdään onnistuneita päätöksiä.
Meillä kokoustarjoiluissa on mietitty päivän
onnistuminen aamusta iltaan. Ota yhteyttä
myyntipalveluumme ja kerromme lisää.
Hyvät päätökset eivät ole sattumaa.

PÄIJÄT 1

PÄIJÄT 2

PÄIJÄT 3
TIIRISMAA

TEHI

HYVÄ TILA
Loistava kokouspaikka on sellainen, joka antaa virikkeitä
ajatteluun, voit inspiroitua ja innostua. Etsiä uusia polkuja.
Ja kun pääsee hyvään vireeseen, alkaa tulosta syntyä: uudet
ajatukset valtaavat mielen. Tuoreista ajatuksista syntyy taas
käsin kosketeltavaa innostusta. Innostuksesta yhteishenkeä.
Yhteishengestä tulosta. Tuloksesta tulevaisuutta.

Älä jarruta tulevaisuuttasi, vaan löydä nyt itsellesi hyvä vire
Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuoneelta. Tervetuloa.

HÄMESALI

KARTANO
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AKTIVITEETIT JA
KÄYNTIKOHTEET LAHDESSA
Lahden vireä kaupunki tarjoaa runsaasti
nähtävyyksiä ja mielenkiintoisia käyntikohteita,
monipuolisia ostosmahdollisuuksia ja upeita elämyksiä
niin luonnon, kuin kulttuurinkin parissa.
Tule ja tutustu viihtyisään Lahteen!

KULTTUURIA
Lahden Kaupunginteatteri on on yksi Suomen suurimmista teattereista.
www.lahdenkaupunginteatteri.fi
Lahden Museot www.lahdenmuseot.fi
Suosittelemme: Historiallinen museo, Taidemuseo, Julistemuseo, Hiihtomuseo,
Radio- ja tv-museo sekä Sotilaslääketieteen museo.
Moottoripyörämuseo www.moottoripyoramuseo.fi
Sibeliustalo Lahdessa on kuuluisa konsertti- ja kongressikeskus. Se on Suomen suurin
julkinen puurakennus sataan vuoteen. Rakennuksen pääsali on akustinen ihme! Sibeliustalon
vanhassa tehdasosassa toimiva Finlandia klubi on Lahden kuumin rock-klubi, pääosassa ovat
kotimaisen musiikin huiput. www.sibeliustalo.fi
Pikkuteatteri on vierailu- ja harrastajanäytäntöjen tunnelmallinen tila
keskustan tuntumassa. Loviisankatu 8.
Teatteri Vanha Juko, puhenäytelmiä, lauluiltoja, stand upia ja vierailevia esityksiä.

NÄHTÄVYYDET JA KÄYNTIKOHTEET
Salpausselän hyppyrimäen tornissa on kesäisin yleisölle avoin näköalapaikka, jossa voi

Hollolan keskiaikainen kivikirkko eli alun perin katolilainen Pyhän Marian kirkko on

ihastella maisemia Lahden suurmäen huipulta. Sijaitsee Lahden Urheilukeskuksessa.

yksi Päijät-Hämeen tärkeimmistä keskiaikaisista muistomerkeistä. Se on tullut kuuluisaksi

www.lahdenmuseot.fi/museot/fi/hiihtomuseo

erityisesti hyvin säilyneistä puuveistoksistaan. Rantatie 917, Hollola.

Ristinkirkko on vuonna 1978 valmistunut, akateemikko Alvar Aallon suunnittelema Lahden

Vääksyn kanava on yksi Euroopan vilkkaimmin liikennöidyistä vapaa-ajan sisävesikanavista.

pääkirkko ja yksi Lahden kuvatuimpia kohteita. Kirkkokatu 4.

Kanavatie, 17200 Vääksy.

Lahden kaupungintalo on arkkitehti Eliel Saarisen suunnittelema rakennus, joka valmistui

Orimattilan Kotieläinpuisto. Ravitie 6, Orimattila.

vuonna 1912. Harjukatu 31.

Kartanot:

Lahden Vesiurut on vesisuihkujen, valojen ja musiikin upea yhteensulautuma. Sijaitsee

Pyhäniemen Kartano Hollolassa on kulttuurihistoriallisesti Suomen arvokkaimpia

Kariniemen puistossa, noin 300 metriä linja-autoasemalta länteen.

kartanomiljöitä. Rantatie 708, Hollola. www.pyhaniemenkartano.fi

Radiomäen urheilukenttä sijaitsee radiomastojen kupeessa, kaupungintalon vieressä. Mäkeä

Mukkulan Kartano. Ritaniemenkatu 10, Lahti. www.mukkulankartano.fi

kiertää yksi Lahden suosituimmista lenkkeilyreiteistä, josta aukeavat hulppeat maisemat
kaupungin katoille.
Vesijärven Satamassa on useita ravintoloita ja kahviloita sekä etenkin kesäkuukausina
erilaisia tapahtumia aina purjehduskisoista markkinoihin.

Messilän Kartano. Messiläntie 308, Messilä. Etäisyys Lahdesta 10 km. www.messila.fi
Urajärven kartano on yksi maamme vanhimmista kartanomuseoista.
Kartanontie, 17150 Urajärvi.

MESSUT JA TAPAHTUMAT
Lahden Urheilu- ja Messukeskus, etäisyys Lahden rautatieasemalta n. 1,5 kilometriä.
Caravan-, Raksa- sekä Turvallisuus- ja Puolustusmessut ovat vakiinnuttaneet Lahden
maineen vetovoimaisena messukaupunkina. www.lahdenmessut.fi ja www.lahdenhallit.fi
Suosittuja tapahtumia ovat mm. Salpausselän kisat, Päijänneajo, Päijännepurjehdus,
Lahti Historic Rally, Nordic Fitness Expo, Sysmän Kirjakyläpäivät, Hollolan
Keskiaikatapahtuma, Hartolan markkinat.
Jokimaan Ravikeskus, 6 km Lahden keskustasta isännöi huippuravitapahtumien lisäksi
säännöllisesti myös monenlaisia muita massatapahtumia. www.jokimaanravit.fi
Musiikin ystäville ja kulttuurinnälkään tarjontaa on paljon. Sibelius-festivaalit, Lahden
Kansainväliset Urkuviikot, Lahden kansainvälinen kirjailijakokous, Summer Up -festivaali,
Sysmän Susivoitto.
Hae Lahden alueen tapahtumat osoitteesta www.menoinfo.fi

LUONTOELÄMYKSIÄ
Lehmusreitti on Lahden keskustan puistopolku 12,4 km, reitin varrella on paljon nähtävää ja
se sopii hyvin kesäiseksi pyörälenkiksi!
Mukkulan Puistopolku ”Koivukuja” (n. 3km) sijaitsee Mukkulan kaupunginosassa ja kulkee
Mukkulan kartanolta aivan Merrasjärven tuntumaan, Holmaan.
Sairakkalanjärvi Hollolassa lintubongareille!
Ajo-ohjeet lintutornille www.phly.fi/retkeilykohteet/hollola/
Pirunpesä, kalliohalkeama Tiirismaassa Hollolassa on geologisesti Etelä-Suomen ja
Salpausselän hienoimpia muodostumia.
www.lahdenseudunluonto.fi/luontokohteet/hollola/pirunpesa
Enonsaarella on 1920-luvun huvila, jossa kesäisin kahvila, grillipaikkoja, laavu, venepaikkoja,
uimaranta ja rantasauna. Saaressa järjestetään myös koko perheen tapahtumia.
Saarelle pääset laivakyydillä. www.enonsaari.fi
Salpausselällä on Lahden parhaat lenkkeily- ja hiihtoreitit, joista voi poiketa myös pienemmille
luontopoluille. Haastetta riittää myös tosiurheilijalle!
Pesäkallion luonnonsuojelualue Merrasjärven läheisyydessä on hieno ulkoilu- ja retkeilyalue.
Siellä on valaistu ulkoilureitti ja pienempiä luontopolkuja, jotka on merkitty puihin maalitäplin.
Lapakiston alueella Nastolassa on monia näkemisen arvoisia paikkoja. Yksi huikeimmista
paikoista on Pitkäjärvenvuori, joka kohoaa noin 45m Pitkäjärven yläpuolelle.
Linnaistensuo on 200 hehtaarin laajuinen suojeltu suoalue Lahdessa. Suon yli on rakennettu
pitkospuupolku. www.lahtiregion.fi/lahdeluontoon/lahti
Kiikunlähde Hollolassa on Suomen suurin lähdeallas. Vesi on kirkasta ja näyttää turkoosilta
keitaalta metsän keskellä.

LIIKUNTA-AKTIVITEETIT
Laskettelu
Lumikeskus Messilä on eteläisen Suomen suurin ja suosituin hiihtokeskus. www.messila.fi
Golf
Messilä Golf on 18-väyläinen, luonnonkaunis kenttä Salpausselän harjujen päällä.
www.messilagolf.fi
Lahden Golf Takkulassa. www.lahdengolf.fi
Pyöräily
Salpausselän maastoissa riittää haastetta! Lahden seudulla on erinomaiset pyörätiet ja karttoja
löydät mm. matkailuneuvonnan INFOsta. Katso lisätietoja ja reittiohjeet omatoimisiin
pyöräretkiin: www.lahtiregion.fi/pyoraily
Ratsastus ja hevosvaellukset
Okeroisten talli www.okeroistentalli.fi. Vain 5-10 min automatka Lahden keskustasta.
Takkulan Ratsastuskoulu www.takkulantalli.com
Starhill Stable Sysmässä tarjoaa Islanninhevosvaelluksia ryhmille. www.starhillstable.com
Launeen keskuspuisto tarjoaa tekemistä koko perheelle! Keskuspuistossa on rullaluisteluja frisbeegolfradat, keilahalli ja minigolfkeskus. Alueella sijaitsee myös harjoitusjäähalli,
arboretum sekä koirapuisto. Alueella on myös pieni ja viihtyisä Yli-Marolan kotieläinpiha.
www.lahtiregion.fi/keskuspuisto
Frisbeegolf - Kaikki Lahden seudun radat löytyvät osoitteesta: frisbeegolfradat.fi
Lahdessa frisbeegolf on keskittynyt Mukkula DiscGolfParkkiin. Toinen alue Launeen
keskuspuistossa.
Kiipeily
Koe Lahden seutu kiipeillen! Haluatko laskeutua köysien varassa Lahden suurmäestä?
Alla yrityksiä, jotka toteuttavat kiipeilyaktiviteetteja turvallisesti:
Dynact www.dynact.fi
Lahden Seudun Kiipeilyseura Kitka ry
Yogarocks, hot yoga studio ja sisäkiipeilykeskus. www.yogarocks.fi
Parkour Akatemia Lahti – Vault Vault on Lahdessa sijaitseva 460 neliömetrin
parkoursali Mustankallion väestönsuojan alakerrassa.

VIRKISTY VEDEN ÄÄRELLÄ

HYVINVOINTIPALVELUT

PAIKALLISTEN SUOSITUKSET

Risteilyt

Kuntosalipalvelut

Kahvilat

Vesijärvi on Lahden seudun matkailun sydän! Kesäkuukausina on runsaasti tarjolla erilaisia

www.fressi.fi

Kahvila Karinranta www.kariranta.fi

yleisöristeilyjä, jotka kiertävät Vesijärveä, Päijännettä ja Ruotsalaista. Risteilylaivoja voi tilata

www.letic.fi

Renesanssi Kahvi- ja Teehuone www.renesanssi.net

myös yksityistilaisuuksiin. www.lahtiregion.fi/lahdevesille/jarviristeilyt

www.makenfitnesscenter.fi

Kahvila Oskari www.kahvilaoskari.fi

www.kuntosalilahti.fi

Lahden Kauppahalli

Uimarannat
Mukkulan kartanopuiston uimaranta, Möysä uimaranta, Ankkurin rantapuiston uimaranta.
Satamat

Hierontapalvelut
Rela hierojat www.relaxi.fi

Lahden Matkustajasatama on kesäisin vilkas ja viihtyisä ajanviettopaikka. Satamassa on

Jooga

lukuisia ravintoloita ja kahviloita sekä erikoisliikkeitä tuliaisten ostoon.

www.yogarocks.fi

www.lahtiregion.fi/veneily-ja-satamat

www.energyfly.fi

Melonta

Uimahallit

Lahden seudun vesistö tarjoaa upeita maisemia ja monipuolisia reittejä vesillä liikkujan iloksi.

Saksalan uimahalli

www.lahtiregion.fi/lahdevesille/melonta

Kivimaan uimahalli

Kahvisaaren melontakeskus, www.vesisamoilijat.fi

Lahden uimahalli

Viipurilainen Cafe & Deli
Ostokset ja tuliaiset
Kinnarin tila www.kinnarintila.fi
Lauran Kauppa / Päijänteen Kukka Vääksyssä
Lahden Kauppatori, ma-la ja markkinat
kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona
Luhta Torni Outlet
Luonnonhelmaan
Lanu-Puisto ja Lahden Vesiurut Kariniemen
puistossa
Myllysaaren satama, www.myllysaari.fi
Pulkkilanharju, Päijänteen kansallispuisto

SIJAINTI
Aleksanterinkatu 14, 15110 Lahti
Rautatieasema 1 km | Matkakeskus 1 km

TERVETULOA
Puh. 020 1234654 | Fax 03 7523 164
sales.hameenmaa@sok.fi
@sololahdenseurahuone
Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone
#hienothetketeivätolesattumaa

