
MAJUTUS

Von Stackelberg Hotel Tallinn pakub mugavat ja elegantset majutust 54 hotellitoas, mis on kõik avarad ja 
valgusküllased. Dekoratsioonid, tekstiilid ja värvid on igasse tuppa hoolikalt valitud, et muuta viibimine 
elegantseks ja stiilseks.

Standardtubades (20) on tasuta WiFi, kaabeltelevisioon, telefon, kohvi ja tee valmistamise masinad, seif, 
minibaar, hommikumantlid, sussid, föön ja konditsioneer.
ZEN-toad (22) on avaramad ning toast leiab lisaks muule ka mullivanni, hommikumantlid ja sussid.
ZEN Deluxe tubades (11) on eraldi puhkeala ning espressomasin ja tahvelarvuti. ZEN Deluxe toas 
ööbimisega kaasneb 1-tunnine privaatne sauna ja Jaapani basseini kasutamine ZEN SPAs. Et muuta teie 
külastus veelgi erilisemaks, ootab teid klaasi veini OTTO's veinibaaris maja kulul.
Peretoas (1) on lisaks konditsioneerile minibaar ja mullivann, eriti suur kaheinimese voodi, diivanvoodi ja avar 
elutoa ala. Peretoas on ka spetsiaalselt lastele mõeldud vahendid loomingulisteks tegevusteks.

RESTORANID JA BAARID

Von Stackelberg Hotel Tallinna restoran Emmeline & Otto pakub rahvusvahelise köögi toite ja paneb rõhku 
värske kohaliku tooraine kasutamisele. Restoran mahutab kuni 80 inimest ja on kaunistatud kaasaegses 
stiilis loodusliku kivi, puidu ja klaasiga. Bu�et-stiilis hommikusööki pakutakse esmaspäevast reedeni kell 
7:00-10:00, laupäeviti ja pühapäeviti kell 7:30-11:00. Lõunamenüüd saab nautida esmaspäevast reedeni 
kell 12:00-15:00.

OTTO's Veinibaar on veinibaar, mis on välja kasvanud soovist pakkuda maitseelamusi kvaliteetse veini ja 
maitsva toidu austajatele. OTTO on ideaalne koht ainulaadsete ürituste ja vastuvõttude korraldamiseks. 
Veinibaaris saab korraldada erinevaid üritusi alates romantilistest õhtutest kuni väiksemate grupiüritusteni.
Von Stackelbergi Lobby baar on õige koht nautimaks väikest kohvipausi, pärastlõunast teed või aperitiivi 
enne õhtusööki. Baaril on oma kamin ja raamatukogu nurk, kust avaneb vaade romantilisele sisehoovile.

19. sajandil baltisaksa aadlile parun von Stackelbergile ehitatud mugav ja elegantne elustiilihotell,  
mis asub keskaegsest Tallinna vanalinnast vaid mõne minuti kaugusel.

THE VON STACKELBERG HOTEL TALLINN 



KONVERENTSID JA ÜRITUSED

Konverentsikeskus koosneb kahest ruumist. Tõllakuur on suurem konverentside ja bankettide korraldamise 
ruum, kuhu mahub kuni 120 delegaati. Algselt tuntud hobusetallina ruum on tõeliselt erilise atmosfääriga 
ning sobib seetõttu lisaks konverentsidele ka erapidude, sünnipäevade, pulmade, vastuvõttude ja jõulu-
pidude korraldamiseks. Väiksem koosolekuruum - Alexandrine mahutab kuni 20 delegaati ja sobib suure-
päraselt väiksemateks töötubadeks, seminarideks ja koolitusteks.
Kõik toad on varustatud uusima tehnoloogiaga ja turvalise WiFi ühendusega. Saadaval on ka lai valik kohvi- 
ja teepause, bu�et-lõunasööke ja grupimenüüsid.
Omapärase atmosfääriga kaunis sisehoov on ideaalne koht lõuna- või õhtusöögi, elava muusika kontsertide, 
ürituste või muude eriliste sündmuste nautimiseks.

ZEN-SPA 

Von Stackelberg Hotel Tallinnast leiab Zen-SPA viie hoolitsusruumi ning saunade ja Jaapani basseiniga. SPA 
hoolitsuste nimekiri sisaldab erinevaid protseduure �  massaa�e, näohooldusi, maniküüri ja pediküüri. Zen-
SPA pakub ainulaadset spaa-elamust ja lõõgastust ajaloolises õhkkonnas.

LISATEENUSED

Hotell von Stackelberg Hotel Tallinn pakub toateenindust ja pagasihoidu. Lisatasu eest pakub hotell 
transfeeri ja parkimist.

THE VON STACKELBERG HOTEL TALLINN KUULUB UNIQUE HOTELS GROUP�I
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