
NAUTI

MAJOITUKSEN
AITIOELÄMYKSESTÄ

KERA
Matsissa tai konsertissa on kiva käydä, mutta oletko 
nauttinut sen jälkeisestä ajomatkasta kotiin?

Kaikki sujuu paremmin levänneenä. Jää elämyksen 
jälkeen Tampereelle ja majoitu Arenan yhteydessä 
oleviin Topaasi-asuntoihimme. Piipahtanet samalla 
Topaasin alakerrassa olevaan Casinoon ja/tai nautit 
Arenan laajasta ravintolamaailmasta. Kaikki yhdessä 
ja samassa paikassa.

ARJEN
YLÄPUOLELLA

MIELI LEPÄÄ
Huoneistomme sijaitsevat kerroksissa 14 ja 15. 
Ikkunoista ihailet alla avautuvaa Tampereen kaupunkia 
ja asunnoista siirryt vaikkapa paitahihasilla NOKIA 
Arenan tunnelmiin.

Asuntomme ovat täysin varusteltuja, sisältäen 
modernin AV-tekniikan sekä Wi-Fi:n. Majoitut väljästi 
n. 30 m2 asunnoissa, 2–4 hengen ryhminä. Kulku 
asuntoihin tapahtuu älypuhelimeen, sähköpostilla tai 
tekstiviestillä saatavalla Pindora-koodilla, jolla avaat 
sekä ulko-oven että asunnon oven. Henkilökohtaisen 
ja tapauskohtaisen koodin saat varausvahvistuksen 
yhteydessä. Ja mikä hienointa, toimitamme halutessasi 
toiveittesi mukaisen valmiin kattauksen asuntoon. 
Asunnon perushintaan sisältyy simppeli vakiokattaus, 
jolla pääset hyvin asumisen alkuun eli nautit  
huolettomasta saapumisesta kohteeseen.

NOKIA Arena on rakennettu sellaiseksi, että sinne 
jäädään tapahtuman jälkeenkin nauttimaan olosta. 
Lukuisat ravintolat pitävät huolen, ettet jää nälkäiseksi 
tai janoiseksi.

Ja kun haluat jatkaa matkaa, voit vetäytyä ylös 
nukkumaan tai piipahtaa kaupungin keskustassa. 
Kaikki palvelut avautuvat sinulle kävelyetäisyyden 
säteellä.

Saapuminen ja pysäköinti Arenalle: 
 
Nokia Arena sijaitsee keskeisellä paikalla niin Suomea 
kuin Tamperettakin, ja pääosin sinne siirrytään julkisin 
kulkuneuvoin. Matkaa rautatieasemalta on vain 500 
metriä. 
 
Arenalla olevasta Aimo Park -parkkihallista tarjoamme 
veloituksettoman pysäköinnin illan isännälle, 1-2 
autolle, ajo Sorinkadun puolelta.

Tarvitsemme vain ajoneuvojen rekisterinumerot ja 
homma hoituu. Olet oikeutettu pysäköimään mille 
tahansa vapaalle paikalle. Aimo Parkista siirryt hissillä 
tai rappukäytävää pitkin suoraan Arenan edustalle 
sekä asuntojemme vierustalle. 
 
Varauksen yhteydessä toimitamme sinulle selkeät 
ohjeet, miten saavut kohteeseen.
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Nauti tapahtumista aitiostamme, johon mahtuu 20 
henkilöä. Kaikille löytyy aition edustalta katsomopaikat, 
jolloin pääset suoraan ottelun tai konsertin ytimeen.

Tunnelma on mahtava, kun ylhäältä katsoessasi 
koko NOKIA Arena avautuu eteesi ja näet kaikki 
tapahtumat esteettä sekä voit seurata jumbonäytöltä 
samanaikaisesti yksityiskohtia.

Saapuminen aitioomme on helppoa, hallin 
edustalla, pääsisäänkäyntien yhteydessä on erillinen 
aitiosisäänkäynti ja sen välittömässä läheisyydessä 
hissi ja portaat, joilla pääset tasolle 6, aitiomme PH65 
on heti hissistä tultaessa edessä vasemmalla.

Sinulla olevalla aitiolipulla, kaikki tarpeelliset ovet 
aukeavat.

TAPAHTUMAT
AITIOPAIKALTA

NoHo Partners vastaa aitiotarjoiluista. Aitiossa on 
valmiina juomien peruskattaus, ja kaikki juomat 
laskutetaan kulutuksen mukaan. Lasku voidaan 
maksaa paikan päällä tai ottaa kauttamme 
jälleenlaskutukseen.

Ruokailuvaihtoehdot voi tarkistaa nokiaarena.fi-
sivulta. Varsinainen aitiomenu pitää tilata edeltä käsin, 
mutta yksinkertaisemmat vaihtoehdot voi tilata paikan 
päältä, teitä palvelevalta aitioemännältä.

ALOITA PÄIVÄ KOKOUKSELLA. Aitiomme soveltuu 
mainiosti myös kokoustamiseen, uudenlainen miljöö ja 
Arenan atmosfääri antavat ajatuksille siivet. Voit varata 
kauttamme kokouspaketin, joka on käytettävissä klo 
08–20, aina tunnista koko päivään asti. NoHo Partners 
hoitaa kattavan tarjoilun myös kokouksiin.

Mikäli illalla on tapahtuma, ostetaan varauksen 
yhteydessä aitiolippu. Sillä kulku onnistuu suoraan 
katsomoon, ja kokous voidaan päättää vaikuttavissa 
merkeissä.

Autamme kaikissa ennakkovarauksissanne, yhteys 
vain meihin, niin kaikki onnistuu !

Kauttamme voit varata 20 hengen aition ja sen 
yhteyteen majoitustilaa, yhdessä tai erikseen. 

Aitiovarauksen lisäksi tarvitset jokaiselle aitiovieraalle 
tapahtumalipun, jolla jokainen pääsee kätevästi 
kulkemaan aina aitioon saakka. Välität vain lipun 
vieraillesi esim. sähköpostin tms. välityksellä, tai me 
voimme hoitaa sen puolestasi.

Aitiolipun hinta on aina kyseisen tapahtuman 
halvimman hintakategorian lippuhinta.
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OTA YHTEYTTÄ

NOKIA Arena on Suomen uusin
 ja nykyaikaisin viihdeareena. 

Katso koko henkeäsalpaava tarjonta 
nokiaarena.fi/tapahtumat

PH65

Aitiosisäänkäynti katutasolta

Aitio
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