
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tere tulemast! 

Hotell Telegraaf, Autograph Collection 
 

 

  



 

 
TELEGRAAFI HOONE AJALUGU 
Uhke hoone, milles praegu asub hotell Telegraafi, ehitas Revaler Handelsbank 1878. aastal 
oma harukontoriks. Pank, millel olid kontorid Saksamaal, Baltimaades ja Venemaal, palus 
Peterburist pärit arhitektil Peter Schreibergil luua hoone, mis annaks edasi panga ja selle 
klientide rikkust ja kõrget staatust, ent sobituks siiski Tallinna vanalinna õhkkonda. 20. 
sajandi algusaeg oli rahutu ning pank sulges Esimese maailmasõja puhkedes piirkonnas 
tegutsenud harukontorid. Pärast Eesti ja vastloodud Venemaa SFNV vahelist Vabadussõda 
aastatel 1918–1919 hakkas hoones tegutsema noore vabariigi posti-, telefoni- ja 
telegraafikeskjaam. 

Telegraafijaam oli Eestis suhtluse vahendajana keskse tähtsusega ning mängis olulist rolli 
1924. aasta detsembri kommunistlikus riigipöördekatses. Kohalikud bolševike salgad, keda 
toetas ja õhutas tagant Nõukogude Liit, ründasid 1. detsembri varahommikul Tallinnas 
strateegiliselt olulisi tugipunkte. Mässulised kavatsesid postkontoris võimu haarata, et saata 
Nõukogude vägedele telegramm ning paluda nende abi. Plaani rikkus ära üks kõige 
tuntumatest Eesti sõjaväeülematest. Kindral Ernst Põdder juhtus mööda kõndima ning 
nähes, mis toimub, vallutas koos käputäie ohvitseridega peapostkontori tagasi. Trepikojas 
tulistas Põdder mässulist, kes oli teda ülalt relvaga sihtinud. Kindrali ohvitserid lasid maha 
viis vaenlast, kellest kaks proovisid parasjagu telegrammi saata. Riigipööre ebaõnnestus ja 
Eesti Vabariik jäi püsima. 
Sõdadevahelisel ajal muutus riik jõukamaks ning loodi uus keerukas süsteem. Need olid 
noore rahva kuldsed aastad ning ühiskond arenes kõigil tasanditel edasi. Kahjuks jäid 
eestlased pärast rahuaega taas kahe tule vahele, kord oli riik Natsi-Saksamaa, kord 
Nõukogude Venemaa võimu all. Kui Saksa armee 1944. aastal taandus, sai Tallinn 
õhurünnakute käes kõvasti kannatada ning Vene tänav ja seal asuv telegraafihoone hävitati. 

Sõja lõpus ehitati linn taas üles ning suurimat tähelepanu pöörati just teenuste taastamisele. 
Kusjuures, Tallinna posti- ja telegraafimaja töötas endises hoones kuni 1991. aastani. 
Nõukogude Liidu langemise ja taasiseseisvumise järel viidi keskjaam kitsast vanalinnast 
välja ning osa hoonest tehti kontoriteks. Ometi ei kolinud sisse uusi elanikke – kui välja 
arvata vanadest aegadest maha jäänud vara ja mälestused, jäi maja suuresti tühjaks. 

Kui 20. sajandi rahutud ajad jäid minevikku, tehti ainuõige otsus ja anti vanale keskusele 
uus ilme – Tallinnasse loodi elegantne viietärnihotell. Hotelli Telegraaf lugu on Tallinna ja 
Eesti lugu. See on uute alguste ja muudatuste lugu. Loomulikult on oma roll ka inimeste- ja 
kultuuridevahelisel suhtlusel, aja ja ruumi koosmõjul. Oleme jõudnud kirjadest ja 
telegrammidest e-kirjade ja Skype'ini. Vihjamisi meenutame hoone pärandit kõikjal hotellis 
ja loodame siiralt, et naudite Telegraafiga tutvumist! 

 
 

Teie heaolu on meie südameasi! 
  



 

HOTELLIGRUPP AUTOGRAPH COLLECTION HOTELS NÜÜD EESTIS 
20. juuli 2017 – Autograph Collection Hotels, Marriotti rahvusvaheline (NASDAQ: MAR) 
hotelligrupp, mis koondab sõltumatuid majutusasutusi, andis täna teada, et Eestis avatakse 
esimene hotell – Telegraaf Tallinna ajaloolises vanalinnas. 

Hotell asub linnasüdames ajalooliselt põneval Vene tänaval ühes kõige uhkemas hoones 
Tallinnas. Maja ajalugu on uskumatult rikas. 1878. aastal ehitatud hoone on olnud koduks 
nii pangale Revaler Handelsbank kui ka Eesti posti-, telefoni- ja telegraafikeskjaamale. Selle 
järgi saigi hotell oma nime. 

John Licence, Marriotti asepresident, kes haldab Premium- ja Select-klasside hotelle 
Euroopas, väljendas heameelt selle üle, et hotellist Telegraaf sai esimene hotelligrupi 
Autograph Collection Hotels liige Eestis. Licence selgitas: „Põneva ajaloo, ainulaadse 
arhitektuuri ja läbi mõeldud sisustusega hotell annab suurepäraselt edasi meie põhimõtteid: 
ühtki teist sarnast hotelli maailmas ei ole ja Telegraaf sobib hästi meie 110 hotelli 
koondavasse gruppi.” 
Moodsa kujunduse ja art déco'liku sisustusega hotellis Telegraaf on 83 numbrituba ja sviiti. 
Paljudest tubadest avaneb vaade keskaegsele vanalinnale ning külalised tunnevad end 
koduselt ja mugavalt. Toad peegeldavad grupi Autograph Collection Hotels väärtusi ning 
kujunduspõhimõtteid. Tchaikovsky on alati Eesti parimate restoranide nimekirjas olnud ning 
restorani külastamine on iga reisi tipphetk. Peakokk Vladislav Djatšuk lõimib oskuslikult 
kohaliku tooraine vene traditsioonide ja prantsuse maitsetega, et pakkuda külalistele julgeid 
kombinatsioone ja ainulaadseid elamusi, mis on grupile Autograph Collection Hotels 
olemuslikult omased. 

Luksuslikus Telegraaf SPAs on kaks tuba hoolitsuste nautimiseks, 10-meetrine bassein, 
mullivann, saun ja aurusaun, mis võimaldavad külalistel end mõnusalt tunda ja täielikult 
lõõgastuda. Nii saab pärast Tallinna kultuuriväärtuste avastamist igapäevaelu eest 
põgeneda. 

Symphony Lounge on mitmeotstarbeline koosolekuruum, mis pakub ärireisijatele paindlikke 
lahendusi. Päikesevalgusest kullatud 61 m² suurune ruum sobib väikeste ja keskmise 
rühmadega koosolekute ja ürituste pidamiseks. Ruum mahutab 45 külalist. 

Hotelligrupil Autograph Collection Hotels on hea meel osaleda Marriott Bonvoy auhindadega 
pärjatud programmis. 

MIS ON AUTOGRAPH COLLECTION HOTELS? 
Ettevõttesse Marriott International Inc. kuuluv Autograph Collection Hotels hindab isikupära, 
pakkudes külalistele ainulaadseid reisikogemusi. Gruppi on koondatud enam kui 110 
hoolikalt valitud luksuslikku elustiilihotelli peaaegu 30 riigis ja piirkonnas, sealhulgas kõige 
ihaldusväärsemates sihtkohtades. Gruppi kuuluvad hotellid on hoolega välja valitud nende 
erilaadse iseloomu ja haruldastele üksikasjade järgi. Hotelle iseloomustab nende 
ainulaadne kujundus, külalisest lähtuv lähenemine ja tähenduslik roll piirkonnas. 
Hotelligrupil Autograph Collection Hotels on hea meel osaleda Marriott Rewards®-i ja The 
Ritz-Carlton Rewards®-i auhindadega pärjatud programmides. Liikmed saavad nüüd 
ühendada oma veebikontod Starwood Preferred Guest®-i platvormiga aadressil 
members.marriott.com, tänu millele on võimalik leida vastava tasemega kliendiprogrammid 
ning üle kanda boonuspunkte. 

Lisateabe saamiseks soovitame külastada veebilehte www.autographhotels.com ning 
tutvuda meie sotsiaalmeediakanalitega Instagramis, Twitteris ja Facebookis, et õppida 
tundma ainulaadset olemust, sest #TeistSellistEiLeidu. 
  



 

AADRESS JA KONTAKTANDMED 
Hotell Telegraaf, Autograph Collection 
Vene 9, 10123 
Tallinn, Estonia 

Telefon: +372 600 0600 
Faks: +372 600 0601 
E-post: info@telegraafhotel.com www.telegraafhotel.com 

LAPSEHOIUTEENUS 
Sõbralikud lapsehoidjad hoiavad teie laste tuju üleval ka siis, kui te ise olete ära. 
Teenuse tellimiseks valige 100 ja helistage vastuvõtulauda. 

LAPSEVOODID 
Palun valige 300 või helistage vastuvõtulauda (100), et kontrollida, kas meil on pakkuda 
vabu voodeid. 

HOMMIKUSÖÖK 
Meie restoranis Tchaikovsky pakutakse maitsvat buffet-hommikusööki 
E–R 7.00 kuni 11.00 
L–P ja riigipühadel 7.00 kuni 11.30. 
Kui sooviksite süüa hommikusööki enda mugavas toas, siis täitke palun tellimisvorm ning 
riputage see oma numbritoa uksele enne kella 3.30 hommikul. 

ÄRITEENUSED 
Kontor asub esimesel korrusel fuajees. 

VÄLJAREGISTREERIMINE 
Ametlik väljaregistreerimise aeg on kell 12.00. Kui soovite kauem hotellis viibida, siis valige 
100 ja võtke ühendust vastuvõtulauaga. Teenust on võimalik kasutada siis, kui toad on 
vabad. Hotell võib nõuda teenuse eest lisatasu. 

CONCIERGE 
Concierge-teenust pakutakse vastuvõtulauas ööpäev ringi. Palun valige 100. 

KONVERENTSIKESKUS 
Konverentse, koosolekuid ja erakohtumisi saate pidada meie Symphony Lounge'is. 
Korraldame konverentse kuni 50 inimesele ning tähtpäevapidustusi kuni 60 inimesele, 
võimalik on tellida nii toitlustusega kui ka toitlustuseta pakette. Lisaks pakume ürituste jaoks 
vajalikku tehnikat. Palun võtke lisateabe saamiseks ühendust vastuvõtulauaga, valides 100. 

KREDIITKAARDID 
Hotellis on võimalik maksta  
American Expressi, Master Cardi, ja Visa krediitkaartidega. 
  



 

ERIVAJADUSTEGA KÜLALISED 
Hotell pakub füüsilise puudega külalistele eritube. 
Invatualett asub esimesel korrusel fuajeebaari taga. 

ARST 
Kui vajate arstiabi, valige 100 ja võtke ühendust vastuvõtulauaga. 
Arstikulud on hotellikülalise enda kanda. 

KINKEKAARDID 
Vali meelepärane Telegraafi kinkekaart, olgu selleks õhtusöök Tchaikovsky restoranis, 
majutus Telegraafi hotellis või hoolitsus Telegraaf spaas. Lisateabe saamiseks valige 100 
ja võtke ühendust vastuvõtulauaga või saatke e-kiri aadressil giftcard@telegraafhotel.com. 

KÜTTE- JA JAHUTUSSÜSTEEM 
Kütte- ja jahutussüsteemi tööle pannes veenduge, et teie toakaart on ukse kõrval asuvas 
elektrilises kaardipesas. Järgige kliimaseadme juhtpaneeli kõrval olevaid juhiseid. 
Probleemide puhul valige 100 ja pöörduge julgelt vastuvõtulauda. 

TOATEENINDUS 
Kui soovite lisatarvikuid, toovad toateenindajad hea meelega lisarätikud, hommikumantlid, 
padjad, tekid ja lapsevoodid teie numbrituppa. Kui olete maha unustanud hambaharja, pardli 
või hügieenitooteid, saame teile ka neid pakkuda. Palun võtke meiega ühendust ja valige 
300 või helistage vastuvõtulauda (100). 

INTERNET 
Terves hotellis ja kõigis numbritubades on teil võimalik oma seade ühendada Telegraafi 
traadita interneti võrku (Telegraaf). Tasuta Wi-Fi kiirus on kuni 10/10 MB. 
Kui soovite kasutada suurema läbilaskevõimega kanaleid, on võimalik lisatasu eest osta 
kiirem pakett. 
Kui vajate kaablit või abi teenuse kasutamisel, valige 100 ja võtke ühendust 
vastuvõtulauaga. Wi-Fi parool on kirjas ka teie toavõtme kaarditaskus. 

TOAKAARDID 
Toakaardiga saate avada oma numbritoa ukse ning panna tööle elektrilised seadmed. 
Soovitame teil toast lahkudes toakaardi ja kaarditasku endaga kaasa võtta. Kaarditaskut 
kasutades on võimalik kogu hotellis lasta teenuste tarbimisel panna kulud toa arvele. Palun 
pöörake tähelepanu sellele, et toakaarte saab kasutada lahkumispäeval kuni kella 12ni. Kui 
soovite hotellist hiljem välja registreerida, pöörduge vastuvõtulauda, et uurida, kas tuba on 
endiselt vaba, ning pikendada kaardikasutusaega. 

PESU PESEMINE / KEEMILINE PUHASTUS / TRIIKIMINE 
Pakume suurima heameelega teile riiete puhastuse teenust. Palun asetage oma riided toas 
olevasse pesukotti, täitke pesunimekiri ning valige 100, et võtta ühendust vastuvõtulauaga. 

Enne kella 10 teenindajani jõudnud pesu tuuakse teile tagasi kella 17ks samal päeval. 
Pärast kella 10 teenindajani jõudnud pesu tuuakse teile tagasi kella 17ks järgmisel päeval. 
Lisaks on võimalik kell 7.00–18.00 kasutada triikimisteenust, mille hind moodustab poole 
pesuhinnast. 
Küsimuste korral soovitame valida 100 ja võtta ühendust vastuvõtulauaga. 
  



 

FUAJEEBAAR 
Fuajeebaar on suurepärane koht, kus lõõgastada – olgu siis päeva jooksul või õhtul. 
Külalistel on võimalik nautida baarimenüü suupisteid, veini, põnevaid teesid ning 
värskendavaid jooke. 
Baar on avatud iga päev kell 12.00–01.00. 

PAGASI HOIUSTAMINE 
Kui sooviksite oma pagasi jätta enne siseregistreerimist või pärast lahkumist meie juurde, 
aitame teid hea meelega. Kui olete valmis välja registreerima, valige 100 ja helistage 
vastuvõtulauda. Meie hotellipoiss tuleb teie ruumi kottidele järele. Meie pagasiruum on 
vastuvõtulaua kõrval. 

POSTITEENUS 
Palun tooge oma kirjad ja pakid vastuvõtulauda, paneme need hea meelega teie eest posti. 
Postkaarte ja marke saab osta vastuvõtulauast. 

MARRIOTT BONVOY 
Nüüd saate liituda boonussüsteemiga ning koguda punkte, mida on lihtne lunastada ja mis 
ei aegu. Lisateabe saamiseks või enda uue veebipõhise kontoga tutvumiseks, külastage 
lehekülge www.marriottbonvoy.com. Küsimuste korral valige 100 ja pöörduge 
vastuvõtulauda. 

MASSAAŽ 
Meie ekspertidest spaaterapeudid pakuvad teile Telegraaf Spas suurepäraseid hoolitsusi. 
Kui soovite nautida Elemise vannirituaale oma numbritoas, tutvuge palun spaahoolitsuste 
nimekirjaga. 
Palun andke meile soovitud massaažiajast teada, tulles läbi spaa vastuvõtulauast või 
valides 500. Palun järgige Telegraaf Spa silte – siis jõuate trepi kaudu hotelli uude osasse. 

MINIBAAR 
Kõikides numbritubades on väike külmik, mille sisu kontrollitakse ja täiendatakse iga päev. 
Külmikus olevate esemete nimekirja leiate toast. Kui tarbite külmikus olevaid tooteid, palume 
teil teha vastava kauba taha risti ning hiljem nimekiri väljaregistreerimisel vastuvõtulauda 
anda. 

PARKIMINE 
Hotellil on piiratud arv parkimiskohti järelevalvega maa-aluses parklas. Vastuvõtulauas saab 
parkimiskoha ette broneerida (lisatasu eest). 

PADJAMENÜÜ 
Et meie külaliste ööuni oleks magus, on igas numbritoas Telegraafi padjamenüü. Tellimuse 
esitamiseks valige 100 ja võtke ühendust vastuvõtulauaga. 
Saadaval on hobusejõhvidest padjad, kirsikivipadjad, 
kiilukujulised ja kaela toetavad süvendiga padjad (piiratud koguses). 

  



 

TUALETTRUUMID 
Külalistele mõeldud tualetid on esimesel korrusel fuajeebaari taga. 

TOATEENINDUS 
Meie restoran pakub teile sooja ja külma toitu, teed, kohvi ning laia valikut veine ja teisi 
jooke. Toateenindus on avatud kell 12.00–22.30. Piiratud valik sööke ja jooke on saadaval 
ööpäev ringi. Palun tutvuge toateeninduse menüüga ning esitage tellimus, valides 200. 6-
eurone teenustasu lisatakse teie arvele. 

TEMPERATUUR 
Igas toas on võimalik kliimaseadmest mugavasti temperatuuri reguleerida – valige 
sissepääsu kõrval oleval juhtpaneelil endale sobiv temperatuur ning õhupuhumisrežiim. 
Palun hoidke meeles, et teie toakaart peab temperatuuri muutmiseks olema kaardilugejas. 

SEIF 
Teie toas on väärisesemete hoidmiseks väike seif. Lisaks on olemas pistikupesa, mille abil 
on võimalik seifis hoitavat sülearvutit või mobiiltelefoni laadida. Palun järgige juhiseid 
seifiuksel. Palun võtke lisateabe saamiseks ühendust vastuvõtulauaga, valides 100. 

 
TURVALISUS 
 
TULEKAHJU 
Palume teil mitte kunagi hotellitoas suitsetada. Telegraaf on suitsetamisvaba hotell. Toast 
lahkudes palume veenduda, et kõik elektroonikaseadmed oleksid välja lülitatud. Palun 
tutvuge evakueerumisplaaniga uksel ning tehke selgeks, kus on lähimad varuväljapääsud 
ja tulekustutid. 
Kui avastate lahtise tule oma numbritoas, valige 
• kohe 100 ja võtke ühendust vastuvõtulauaga. 
• Tuletõrje kutsumiseks valige 0 (väljahelistamiseks) ja siis 112. 
• Kui te ei suuda ise tuld summutada, sulgege palun aknad, lahkuge ruumist, sulgege 

uks, kuid ärge seda lukustage, väljuge lähima varuväljapääsu kaudu ning teavitage kohe 
vastuvõtulauda. 

• Kui te ei saa ruumist lahkuda, sulgege uks seda lukustamata, katke uksealune ala ja 
ventilatsiooniava märja riide või rätikuga, avage aken ja kutsuge abi. 

• Tulekahju korral ei tööta liftid, palun kasutage evakueerumiseks treppe. 
Kogunemiskoht on õues peasissepääsu vastas. 

TOAKAART 
Kandke oma toakaarti kaasas ja ärge seda kellelegi teisele andke. 

ISIKLIKUD ESEMED 
Palun hoidke oma sularaha ja väärisesemeid numbritoa seifis. 
Hotell ei vastuta väärisesemete eest, mis on jäetud tuppa või autosse. 

TUPPA SISENEMINE 
Ärge laske võõrastel inimestel hotellituppa siseneda. Kõigil hotellitöötajatel on kohustus end 
enne ruumi sisenemist tutvustada ja kõik töötajad kannavad nimesilte. Teie turvalisuse 
huvides on kõigil toaustel uksesilm. Palun pöörake tähelepanu sellele, et teie turvalisuse 
huvides on pärast kella 23 lubatud hotellituppa siseneda ainult registreeritud külalistel. 



 

TEENINDUSKAPP 
Teie privaatsuse huvides oleme enamikku numbritubadesse paigaldanud teeninduskapid. 
Teeninduskapp asub teie toa sissepääsu kõrval. Kapis on eri sahtlid eri teenuste jaoks, 
näiteks pakume toateenindust ning rõiva- ja jalatsipuhastust. 
Kui teie söögitellimus, rõivad või kingad on valmis, asetatakse need teeninduskappi ning 
väike tuluke kapiuksel läheb põlema. 

Teeninduskapi kasutamine 
> Kui soovite tellida toateenindust, valige 200 või täitke toas hommikusöögikaart ja 

asetage see ukselingi külge enne kella 3.30 varahommikul. 
> Pesuteenuse kasutamiseks täitke pesunimekiri ning asetakse see koos pesukotiga 

pesuriiulile. Vajutage väikest valget nuppu kapi sees. 
> Jalatsipuhastuseks asetage jalanõud alumisel riiulil olevasse korvi ning vajutage väikest 

valget nuppu kapi sees. 

JALATSIPUHASTUS 
Numbritoa hinna sees on jalatsipuhastus, jalanõud saate kätte juba järgmisel päeval. 
Asetage oma jalanõud selleks ette nähtud kasti, jätke see enne magamaminekut 
teeninduskapi alumisele riiulile ja vajutage väikest valget nuppu kapi sees. Kui teie toas ei 
ole teeninduskappi või sooviksite teenust kasutada mõnel muul ajal, valige 100 ja võtke 
ühendust vastuvõtulauaga. 

VAATAMISVÄÄRSUSED 
Tallinna vanalinna vaatamisväärsustega saab suurepäraselt tutvuda jalgsi. Linnakaarte on 
võimalik saada vastuvõtulauast. Palun võtke vastuvõtulauaga ühendust ka siis, kui soovite 
broneerida giidiga eratuuri vanalinnas. Kui soovite Tallinnaga põhjalikumalt tutvust teha, 
soovitame Tallinn City Toursi korraldatud bussiekskursioone Hop On Hop Off, kus saate 
sõita Londonist tuntud kahekordsete bussidega. Neile, kes soovivad omal käel linna 
avastada, soovitame Tallinn Cardi kõik-ühes-turistikaarti, millega saab hea ettekujutuse 
kõigest põnevast, mis Tallinnal on pakkuda. Kaarti saab kasutada peaaegu 100 eri asutuses 
ning see on lihtne ja soodus viis avastada Tallinna omal käel – saate välja valida need 
sihtkohad, mis teile kõige enam huvi pakuvad. Kaardi ostmiseks ja lisateabe saamiseks 
võtke ühendust vastuvõtulauaga. 

SUITSETAMINE 
Suitsetamine on kõigis avalikes kohtades rangelt keelatud ning pidades silmas meie 
külaliste, klientide ja töötajate heaolu, oleme Telegraafist teinud suitsetamisvaba hotelli. 
Suitsetamisala on sissepääsu lähedal Vene tänaval. 

TELEGRAAF SPAA 
Spaasse saate siseneda hotelli uuest tiivast. Palun järgige viitasid. Kõik külalised on 
teretulnud Telegraafi spaasse, kus on võimalik nautida 3 x 10 meetrist basseini, mullivanni, 
sauna, aurusauna ja hoolitsusi. Meie spaahoolitsused on väga kvaliteetsed, pakume nii näo- 
ja kehahoolitsusi kui ka massaaže. Hoolitsuse broneerimiseks valige 500. Lisateabe 
saamiseks tutvuge peatükiga Telegraaf Spa kohta. 
  



 

 
 
„Tšaikovski ise on öelnud, et heliteosed väljendavad hinge saladusi, minu jaoks täidab sama 
rolli külalise kogemus minu restoranis. Toit, justnagu muusika, on sõber, lohutaja ja 
pelgupaik.” – Denis Golik 

Toit, justnagu muusika, võib olla rikkalik, värviline ja täis kirge. Muusika peegeldab 
helilooja temperamenti, justnagu toit annab edasi koka olemust. 
Tchaikovsky on alati Eesti parimate restoranide nimekirja tipus olnud. 
Eesti Maitsed nimetasid meid parimaks gurmeerestoraniks ja parimaks hotellirestoraniks. 
Oleme kirjas ka White Guide'i nimekirjas, mis tutvustab Skandinaavia piirkonna parimaid 
restorane.  

Palun tulge meile külla ja nautige suurepärast toitu Tchaikovsky restoranis. Siin on võimalik 
intiimses õhkkonnas tähistada tähtsaid hetki ning tunda elegantses restoranis rõõmu sama 
elegantse toidu ning spetsiaalselt valitud veinide üle.  

Kuna Tchaikovsky on väga populaarne, soovitame laua ette broneerida. Tchaikovsky 
suveterrass on avatud maist septembrini. Laudu saab reserveerida veebis kuni kaks tundi 
enne plaanitud saabumist. 

Teie broneering jõuab automaatselt restorani teenindussüsteemi ning teile saadetakse 
meilile kohe tellimuse kinnitus. 

Kui soovite laua broneerida üheksale või enamale inimesele või kui teil on erisoove, kirjutage 
aadressil tchaikovsky@telegraafhotel.com või helistage +372 600 0610. 

 
Restoran Tchaikovsky 
lahtiolekuajad 
 
Esmaspäevast pühapäevani 
12.00–23.00 
 
Köök suletakse kell 22.00. 
Rõivastusstiil mõõdukalt pidulik 
Restoranis on 55 kohta. 

Restoran Tchaikovsky 
Vene 9, 10123 Tallinn, Estonia 
Telefon: +372 600 0610 
Sisenumber: 400 
www.tchaikovsky.ee  



 

Telegraaf spaas on elu üks suur 
avastusretk 

 

Tegu on luksusliku spaaga Tallinna kesklinnas. Telegraaf spaas on teil võimalikult täielikult 
lõõgastuda ning heitlikust igapäevaelust puhata. Õhkkond on siin alati sõbralik ning tänu 3 
x 10 m basseinile, täissuuruses mullivannile, saunale ja aurusaunale saate aja täiesti maha 
võtta. Toast spaasse helistades palun valige number 500. 

Hotellis Telegraaf asuva Telegraaf spaa hoolitsused on väga kvaliteetsed, pakume näo-, 
käte- ja kehahoolitsusi ning massaaže. Hotellispaas on kasutusele võetud Saksa 
kvaliteetkosmeetika brändi BABORI tooted ja hoolitsused, mis pakuvad maksimaalseid 
tulemusi ja lõõgastust ka kõige nõudlikumale kliendile. BABORi filosoofia järgi pole kahtlust, 
et ilu on midagi väga isiklikku ja nahk on niisama individuaalne kui sõrmejälg. Telegraafis 
saab nautida näiteks sinu naha hetkevajaduste järgi kohaldatud hoolitsust, intensiivset 
hüaluroonhappe ja kollageeniga vananemisvastast hooldust, kortsukesi vähendavat 
roosiampulliga näohoolitsust ja tselluliidivastast ning rasvapõletust soodustavat 
kehahoolitsust. 
 
Meie terapeudid aitavad teil meelsasti sobiva hoolitsuse välja valida. Palun tulge spaasse 
10–15 minutit enne oma hoolitsust, et panna selga hommikumantel, täita ära spaablankett 
ja lõõgastuda. Anname endast parima, et ka hilinejatel oleks võimalik spaamõnusid nautida, 
kuid see ei ole alati võimalik. Kui soovite hoolitsuse tühistada või aega muuta, palume 
viisakusest teiste hotellikülaliste ja meie terapeutide vastu sellest vähemalt kuus tundi ette 
teada anda. Vastasel juhul tuleb maksta tühistamistasu, mis moodustab 80% valitud 
hoolitsuse maksumusest. 

Küünaldega valgustatud vastuvõtualas palume teil täita Elemise küsimustiku ja vastata oma 
elustiili kohta mõnele küsimusele. Terapeut arutab hoolitsuse üksikasjad teiega omavahel 
läbi, et leida parim. 

Riietusruumist leiavad spaakülastajad hommikumantlid, saunalinad ja hügieenitarbed. Meie 
riietusruumides on mehed ja naised koos, ent kasutada on võimalik kaht riietuskabiini. 
Basseinipiirkonnas viibides tuleb kanda ujumisriideid. 

Tuletame meelde, et alal puudub järelevalve. Lapsed tohivad spaas viibida ainult koos 
nende ohutuse eest täielikult vastutava vanema või hooldajaga. 

Telegraaf spaa – elu on reis, avastuste teekond. Hakkame koos avastama! 

 
Telegraaf spaa 
lahtiolekuajad 
 
Bassein, mullivann ja saunad 
E–N 15.00–22.00 
R–P 8.00–22.00 
 
Hoolitsused 
E–N 12.00–20.00 
R –P 10.00–20.00 
 


