
 
 

MAJUTUS

Centennial Hotel Tallinnas on 81 hotellituba. Interjöör on põhjamaiselt minimalistlik ja Eesti sajandat juubelit 
peegeldab hotelli loominguline sisustus, mis kajastab viimase 100 aasta Eesti ajaloo peamisi perioode.

Standardtubades (62) on minibaar, seif, tasuta internetiühendus, televiisor, telefon, kliimaseade, kohvi- ja 
tee valmistamise seadmed, vannitoatarbed, sussid, föön ja du�iga vannituba.
Superior toad (8) on avaramad ning lisaks on toas kohvimasin, hommikumantlid, sussid, vannitoatarbed ja 
tasuta pudel vett.
ZEN toas (5) on olemas mullivann, hommikumantlid, sussid, vannitoatarbed ja kohvimasin.
ZEN Deluxe tubadest (5) leiab lisaks magamistoale ka elutoa ala diivani ja puhkenurgaga.
Zen Sviidist (1) leiab avara elutoa ala ning eraldatud magamistoa. Zen Sviit on ainus rõduga tuba.

RESTORANID JA BAARID

Meie hubases restoranis on lisaks lounge-alale ka 100 istekohta. Menüü sisaldab nii Eesti kui ka Euroopa 
köögi roogasid ning sobivat leiab endale igaüks. Bu�et-stiilis hommikusööki pakutakse esmaspäevast 
reedeni 7:00-10:00, laupäeviti ja pühapäeviti 7:30-11:00. Lõunamenüü on saadaval esmaspäevast reedeni 
12:00�14:00. Üle 10 inimese grupid saavad valida 2-, 3- ja 5-käigulise menüüde vahel sobivaima. Restoranis 
�100� saab nautida ka roogasid bu�et-menüüst ja piduliku õhtusöögi menüüst.

Restoran „100“ on ideaalne koht firmapidude, sünnipäevade ja jõulupidude tähistamiseks. Enne restorani 
saab seltskonnaga koguneda baariga lounge-alal, mis sobib ideaalselt külaliste vastuvõtmiseks enne 
peasaali sisenemist.

Centennial Hotel Tallinn on kaasaegne neljatärnihotell. 
Uus kontseptsioon ühendab ühes tiivas büroohoone ja teises Centennial Hotel Tallinna. 

Kaks osa on ühendatud avara aatriumiga ja loovad koos uuendusliku ja kasuliku sünergia.

Modernse arhitektuuri, valgusküllase interjööri ning kaasaegsete mugavustega 
Centennial Hotel Tallinn on pühendatud Eesti Vabariigi 100. juubelile. 

Ärihotell asub Tallinna kesklinnas, umbes 10 minuti kaugusel Tallinna vanalinnast.

CENTENNIAL HOTEL TALLINN



KONVERENTSID JA ÜRITUSED

Centennial Hotel Tallinna alumisel korrusel asub hubane ning moodne konverentsikeskus 3 erineva suuru-
sega seminariruumi ja eesoleva lounge-alaga. Saalid on saanud endale nimed kolmest põhielemendist, mis 
on eduka seminari, koosoleku ja konverentsi aluseks: Visioon, Motivatsioon ja Inspiratsioon.

Suurim konverentsiruum Visioon mahutab kuni 100 inimest ja sobib hästi seminaride, koolituste ja privaat-
sete kohtumiste jaoks. Kahte väiksemasse saali mahub 30-70 inimest. Kõikides konverentsiruumides on 
loomulik päevavalgus ning kaasaegne tehnoloogia: projektor, ekraan ja helisüsteem. Ruumis on kasuta-
miseks olemas ka tahvel ja markerid.

Kohvipause pakutakse konverentsikeskuse lounge-alal, lõuna- ja õhtusööki aga Restoranis �100�, mis asub 
otse konverentsikeskuse kõrval.

Restoran, lounge-ala ja konverentsikeskus asuvad kõik samal korrusel ning on ühendatud väikese korido-
riga, mis muudab selle suurepäraseks kohaks suuremate ürituste korraldamiseks.

CENTENNIAL HOTEL TALLINN KUULUB UNIQUE HOTELS GROUP�I

Centennial Hospitality OÜ

Endla 15, Tallinn 10122, Eesti

Telefon: +372 647 4700

Broneerimine: reserv@uhotelsgroup.com

Üritused: events.cht@uhotelsgroup.com

Zen SPA: spa.kwh@uhotelsgroup.com

 www.uhotelsgroup.com


