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Hestia Hotel Group kasvab! 

Eesti üks suurimaid hotellikontserne Hestia Hotel Group alustab 01.03.2018 kahe uue hotelli – Hestia 
Hotel Barons (endine Hotell Barons) ja Hestia Hotel Maestro (endine Hotell Old Town Maestro) 
opereerimist. 

Hestia Hotel Group üks omanikke ning eestvedajaid Mikael Granrot: „Meie kindel visioon on olnud luua 
Baltikumi turule tugev 3-4 tärni hotellikontseptsioone loov ja arendav hotelligrupp. Oleme viimase aastaga 
kujunenud üheks vahelduslikuma teenustepaketi ning suurima tubade arvuga hotelligrupiks Eestis. Lisaks 
ligi 800 hotellitoale pakume konverentsivõimalusi pea 2000 külalisele. Samuti leiab grupi seest tugevad 
toitlustus- ning wellness-teenuse pakkujad. Hestia põhiväärtus on hoolivus, mis väljandub erinevates 
paindlikes ja personaalsetes lahendustes. Grupi brändi roll on luua grupi hotellide vahel sünergia, mis 
võimaldab pakkuda kliendikeskseid lahendusi väga erinevatele segmentidele. On hea meel, et saame 
täiendada grupi tootevalikut nüüd ka butiikhotellide näol.  
Lisaks uutele projektidele arendame jõudsalt ka olemasolevaid hotelle – Hestia Hotel Laulasmaa Spa saab 
märtsi lõpuks põhjalikult uuendatud fuajee ning lobbyala, loodud on täiesti uue taseme konverentside 
multimeedialahendused ning aulasaali kontsertakustika avab võimalused kõrgekvaliteetsele muusikalisele 
meelelahutusele. Hestia Hotel Seaport on saanud uue restorani ning märtsi lõpuks saavad uue näo ka 
Hestia Hotel Europa unikaalse merevaatega fuajee ja lobbybaar. Kevadel 2019 astume aga grupina 
järgmisesse arenguetappi – avame äriklassisuunitlusega Hestia Hotel Kentmanni.“ 

Hestia Hotel Group turundusjuht Aire Malvik: „Koos 2019 avatava Hestia Hotel Kentmanniga ning tänase 
lisandusega on meil opereeritavaid hotelle juba 9 – Hestia Hotel Europa, Hestia Hotel Ilmarine, Hestia Hotel 
Susi, Hestia Hotel Seaport, Hestia Hotel Laulasmaa Spa, Hestia Hotel Jugend Riias. Tulenevalt 01.11.2017 
turule toodud Hestia Hotel Group brändile omandavad ka tänasega lisanduvad hotellid uued nimed, 
vastavalt Hestia Hotel Barons ja Hestia Hotel Maestro. Grupibrändi lansseerimisprotsess kulgeb vastavalt 
planeeritud ajakavale, peagi hakkavad uued nimed ehtima meie hotellide fassaade ning kanduvad järjest 
enam ka kommunikatiivsetesse väljunditesse.“ 
 
2014. aastal Eesti-Skandinaavia kapitalil loodud kontserni emafirma Hestia Hotel Group OÜ on tööandjaks 
üle 400 töötajale.  
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