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SUUREPÄRASE LINNAVAATEGA SÜNDMUSALA,  
MIS ON VARUSTATUD TIPPTASEMEL 

KONVERENTSITEHNIKAGA
koosolekud | nõupidamised | koolitused | hübriidkonverentsid | koosviibimised | tähtpäevad | degusteerimised

Tallink City hotelli 10. korrusel asub vaimustava vaatega sündmusala kuni 40 inimesele. 
Tegemist ei ole tavapärase konverentsiruumiga - siin hubases õhkkonnas tunned ka koosolekut pidades 
end justnagu hea sõbra elutoas. Erinevate toidu ja joogi serveerimise lahendustega ning tipptasemel 
tehnikaga sündmusala sobib nii pidulikeks kui ka töisteks kohtumisteks.

RUUM
Sündmusala saali ees paiknev liftihall ja vastuvõtulaud sobib hästi osalejate registreerimiseks. 
10. korrus on sviitide korrus, mis loob suurepärase võimaluse korraldada VIP-külalistele nende 
sisseregistreerimine ja miks mitte ka hommikusöök eksklusiivselt sündmusalal. 

Saal on sisustatud kohvikustiilis laudade ja toolidega ning vaheseinaga jagatav kaheks eraldi ruumiks.
Maast laeni aknad ja vaade südalinnale annab üritusele omamoodi eksklusiivsuse ja meeldiva 
emotsiooni.

TOITLUSTUS
Saalis asub integreeritud joogilaud ja buffet-laud nii külmade kui kuumade roogade serveerimiseks. 
Soovi korral saab pakkuda erihommikusööki gruppidele või VIP-idele. 

Toitlustamise saab samuti läbi viia efektses liftihallis saali ees või nautida lõuna- ja õhtusööke 
restoranis City Grill House.

TEHNIKA
Ruumid on varustatud tipptasemel konverentsitehnikaga – ekraanid, kõlarid, mikrofonid, helipult ja 
ClickShare arvuti ühendus. Lisaks on saalis eraldi puldist reguleeritavad konditsioneerid ning akendele 
paigaldatud rulood.

Broneeri sündmusala ja korralda meeldejääv koosviibimine: Tel: +372 640 8947
hotelevents@tallink.ee 
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TALLINK CITY HOTEL SÜNDMUSALA 10. KORRUSEL

Teater kohvipausiga Diplomaat

MAHUTAVUS

Ruumide kõrgus  2,6 m m2 Lounge Teater
Teater 

kohvipausiga
Diplomaat

MegaStar 72 22 22 12
MyStar 52 16 16 8
MegaStar + MyStar 124 38 40 28 16
Fuajee 70

Lisainfo ja tellimused
Tel: +372 640 8947

E-post: hotelevents@tallink.ee 
www.tallinkhotels.com
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Saalide põhivarustusse kuuluvad:
• NewLine 86-tolline puuteekraan koos arvutimooduliga
• juhtmevaba ClickShare 
• helisüsteem
• konditsioneer ja tasuta Wi-Fi. 

 

KONVERENTSITEHNIKA
TEHNIKA KASUTUS TÄPSUSTUS HIND
Käsimikrofon Päev 20 € / tk
Reväärimikrofon Päev Pea / lips 20 € / tk
Sülearvuti Päev 50 € / tk
Poly Studio* Päev 90 €

* kõik-ühes videokonverentsi süsteem Poly Studio, mis tagab maksimaalse kvaliteedi videokõnede 
tegemisel. Poly Studio lahendus võimaldab mugavalt saalides korraldada erinevaid veebiloenguid, 
virtuaal- või hübriidkoosolekuid, -seminare ja -koolitusi.

Tallink Hotels jätab õiguse muuta hinnakirja ilma etteteatamiseta.
Tarvikute rentimisel rakendub minimaalselt ühe päeva hind.
Tehnilised vahendid tuleb ette tellida vähemalt 72 h enne ürituse algust.

Lisainfo ja tellimused
Tel: +372 640 8947

E-post: hotelevents@tallink.ee 
www.tallinkhotels.com


