
 

 

 
 
 

Radisson Blu Sky Hotelist saab 

Radisson Collection 
 
 

07.11.2020 sulgeb Radisson Blu Sky Hotel uksed, et alustada renoveerimisega. Peale 

kapitaalremonti saab hotellist Radisson Collection. 

 

Laupäeva hommikul pakub Radisson Blu Sky Hotel veel hommikusööki ja lõunast registreeritakse välja 

viimased külalised. Resotrane ja konverentsikeskust sellel päeval enam ei avata ja hotell lõpetab 

tegevuse Radisson Blu kaubamärgi all. Renoveerimine algab mõned päevad peale sulgemist ja kestab 

umbes 14 kuud. Taasavamine on planeeritud 2022. aasta kevadesse, kuid siis hakkab hotell kandma 

nime Radisson Collection. 

 

Remondi käigus saavad täiesti värske välimuse ja sisustuse nii kõik toad, konverentsikeskus kui ka 

restoranid, kuid lisaks ehitatakse hotelli neljandale korrusele spaa koos lõõgastusala ja jõusaaliga, mis 

saab tulevikus kindlasti mõnusaks lisaväärtuseks. Renoveerimistööd sisaldavad tehniliste süsteemide 

välja vahetamist ja uuenduskuuri läbivad ka personalile mõeldud ruumid. 

 

Peadirektor Kaido Ojaperv kommenteeris: „Me renoveerime seda hotelli, et pakkuda oma külalistele 

erakordselt head teenust, kuid ka kolleegidele parema töökeskkonna loomiseks. Töötajate heaolust 

algabki suurepärane teenindus, mistõttu pööratakse suuremat tähelepanu kontoritele, riietusruumidele, 

personalile mõeldud kohvikule ning lisaks luuakse töötajate jaoks eraldi koolitusruum ja 

sportimisvõimalused.“ 

 

Kaasaegse lahenduse saab hotelli suurköök ja katuserestoran laieneb kogu korruse ulatuses. 

Konverentsikeskus muutub paindlikumaks võimaldades Radisson Collectionis korraldada üritusi 

korraga kuni 500 inimesele. Radisson Collectioni näol on tegemist luksustootega ja remondi käigus 

pannakse erilist rõhku disainile ja kaasaegsetele lahendustele. 

 

 

Tallinn, 5. november 2020. a 

 



 

 

Alati vastutustundliku ettevõtluse eest seisnud ja taaskasutust hinnanud Radisson Blu Sky Hotel 

annetas enne sulgemist SOS Lastekülale hulganisti lastele mõeldud pesemisvahendeid, 

hügieenitarbeid, nõusid, pudipõllesid, seljakotte, värvipliiatseid jms. Heategevusprojektides osalemine 

ja seeläbi kogukonnale midagi tagasi andmine saab kindlasti olema ka Radisson Collectioni üks 

prioriteetidest. 

 

 

MEEDIA KONTAKT: 

 

Kaido Ojaperv 

Radisson Blu Sky Hoteli peadirektor 

Tel: 6823010 

E-mail: kaido.ojaperv@radissonblu.com 

 

 

INFO RADISSON COLLECTIONI KOHTA 

 

Radisson Collection on esmaklassiline elustiili kollektsioon hotellidest, millel on ainulaadne asukoht ja 

mille ümbruses on suurepärased vaba aja veetmise võimalused. Iga Radisson Collectioni hotelli olemus 

on konkreetsele asukohale omaselt autentne ja see ühendab endas ainulaadse disaini, tipptasemel 

söögikohad, spordisaalid, heaolu ja säästlikkuse. Igale Radisson Collectioni hotellile – mis on loodud nii 

väliskülalistele kui ka kohalikele – annavad kordumatu näo selle kliendid ja töötajad. Hotelli külastajatel 

ja äripartneritel on võimalik saada veelgi parem kogemus, osaledes globaalses ning erakordseid eeliseid 

ja hüvesid pakkuvas lojaalsusprogrammis Radisson Rewards. 

 

Radisson Collection kuulub Radisson Hotel Groupi, kuhu kuuluvad veel ka Radisson Blu, Radisson, 

Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson ja Country Inn & Suites by Radisson, mis on 

koondatud ühe katuse alla, ärinimega Radisson Hotels. 

 

Koduleht: https://www.radissonhotels.com/collection 

Instagram: https://www.instagram.com/radissonbluskyhotel  

Facebook: https://www.facebook.com/radissonbluskyhoteltallinn 
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