


HOTELLI,
JOKA TARJOAA

ENEMMÄN

Långvikin kokous- ja kylpylähotelli 
sijaitsee Kirkkonummen merellisissä 

maisemissa - vain puoli tuntia Helsingin 
keskustasta ja Helsinki – Vantaan 

lentoasemalta.

Kansainvälisesti korkeatasoinen hotelli 
tarjoaa sinulle majoituksen tyylikkäässä 

hotellihuoneessa, hemmotteluhetkiä 
kylpyläosastolla ja Långvik Spa by [ comfort 

zone ] -hoidoissa sekä ainutlaatuisia maku-
elämyksiä design -hotellin ravintolassa.



Aula toivottaa sinut tervetulleeksi

Parasta ruokafilosofiaa

“Suomalaisia juuria 
kunnioittaen luomme
ennakkoluulottomasti 
selkeää ja luonnollista 
ruokaa.”

Antti Lepäntalo
keittiöpäällikkö



Långvikin 96 skandinaaviseen tyyliin sisustettua hotellihuonetta tarjoavat vaihtoehtoja vaativampaankin 
majoitukseen. Standard -huoneisiin lukeutuvat huoneet liikuntarajoitteisille ja väliovelliset Combi-huoneet 
suuremmalle seurueelle. Pitkäaikaisempaan majoitukseen, kuten golf-lomalle, suosittelemme 
Långstay -huoneita omalla minikeittiöllä. Sviittivaihtoehtojamme ovat rentouttava Saunallinen sviitti ja 
tilavampi Business sviitti. 

Unikulman laadukkaat vuoteet sekä miellyttävät untuvapeitot ja -tyynyt tarjoavat ihanteelliset puitteet 
levolle. Levänneenä ja virkeänä nautit enemmän myös muista palveluistamme. Kaikista huoneista 
löytyvät kylpytakit ja -tossut sekä WLAN. Suurimmasta osasta huoneita avautuu rauhoittava näköala 
merelle tai metsään. 

Hotellihuoneet

Oikea hetki samppanjalle



”Långvik sijaitsee merellisissä maisemissa keskellä kaunista suomalaista luontoa. 
Ainutlaatuiset puitteet ja erinomainen palvelu takaavat, että voit keskittyä siihen, 
minkä vuoksi olet tullut Långvikiin – rentoutumaan, virkistymään tai osallistumaan 

sinulle tärkeään tilaisuuteen. Sydämellisesti tervetuloa Långvikiin.”



CONGRESS HOTEL
O P P O R T U N I T Y  L I K E  N O  O T H E R



MEILLÄ KOKOUS
ON AINA TILAISUUS

Meissä kaikissa on suunnaton määrä 
energiaa, ideoita ja innostusta. Ne 

tulevat parhaiten esiin silloin, kun voimme 
hyvin. Hyvinvoinnista huolehtiminen on 

sijoitus tulevaisuuteen – niin yksilölle 
kuin yrityksellekin.  



Långvikin kokous- ja kylpylähotellissa mieli lepää 
luonnonkauniissa merenrantamaisemassa. Ajatus 

inspiroituu tyylikkäästi sisustetuissa ja avarissa tiloissa. 

Käytössäsi on jopa 3 000 neliötä ja 
27 vaihtoehtoista kokoustilaa. 

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET: MYYNTIPALVELU

puh. (09) 2959 9139 tai myyntipalvelu@langvik.fi

TILAA IHMISILLE 
JA AJATUKSILLE

Ravintola Bistro

Långvikin modernissa Bistrossa 
voit viettää aikaasi rennosti. Nauti 
keittiömme innovatiivisesta lähes-
tymistavasta skandinaaviseen 
keittiöön tunnelmallisessa 
ympäristössä – takkatulen äärellä.



Lounge Bar 

Lounge Bar & Bistro toimivat koko Långvikin 
keskeisenä kohtaamispaikkana. Aamusta iltaan 
palvelevassa monipuolisessa ravintolassa voi 
pistäytyä lasillisella, nauttia hyvästä ruoasta 
tai istua iltaa hieman pidempäänkin. 

Tarjoamme upeat tilat meren rannalla, eksklusiivisen 

tyylikkäät hotellihuoneet, fine dining & viinielämykset, 

kylpylä & spa -palvelut sekä monipuoliset liikunta- ja 

ohjelmapalvelut. Kerro toiveesi ja autamme sinua luomaan

 täydellisen tilaisuuden monipuolisesta tarjonnastamme.

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET: MYYNTIPALVELU

puh. (09) 2959 9139 tai myyntipalvelu@langvik.fi

PARAS TULOS SYNTYY 
KOKEMUKSEN KAUTTA



TULEVAISUUS 
TEHDÄÄN 

LÅNGVIKISSÄ

Tarjoa vieraillesi Långvikin klassikkokokous. 

Takkanurkkaus nojatuoleineen ja isoista ikkunoista 

avautuva merellinen näköala mahdollistavat luovan 

tauon kokouksen lomassa ja luovat ylellisen tunnelman 

illalliselle. Tilaisuuden luonteeseen sopivat 

gourmet –tarjoilut, luonnollisesti.

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET: MYYNTIPALVELU

puh. (09) 2959 9139 tai myyntipalvelu@langvik.fi

Kekkoslounge

Långvikin vakiovieraisiin kuuluneen 
presidentti Kekkosen mukaan nimetty 
Kekkoslounge on yhdistelmä tyylikästä 
kokous- ja oleskelutilaa.



WELLNESS & SPA
G E N T L E  F O R  M A N  A N D  W O M A N



PIDETÄÄN
HUOLTA – SINUSTA

Långvikin kylpyläosasto ja Långvik 
Spa by [ comfort zone ] -hoidot 

tarjoavat monipuolisen valikoiman 
vaihtoehtoja niin sisäisen kuin ulkoisen 
hyvinvointisi kohentamiseksi. Långvikin 

kylpylähotellissa voit rentoutua ja 
virkistäytyä yksin tai yhdessä ystäviesi 

kanssa. Tarjolla on yhteisiä hemmottelu-
hoitoja myös pariskunnille.



Nautintoja kaikille aisteille

Allasosastolla voit pysähtyä hetkeksi takka-
syvennykseen pehmeille sohville tai terassin 
divaaneille ihailemaan idyllistä maisemaa 
Långvikin lahdelle. Kylpylässä voit nauttia 
myös juomia ja pientä purtavaa – asiakkaita 
palvelee Jacuzzi Bar.



Kide

Kide-huippukylmähoito tarjoaa 
ainutlaatuisen tavan rentoutua, 
kaunistautua ja hoitaa itseään 
-110 °C lämpötilassa. 

Suolahuone

Oleskelu suolahuoneessa parantaa 
hengityselimistön toimintaa hoitaen 
samalla ihoa. 



Laatuaikaa

Virkistävän irtioton arjesta viimeistelee ylellinen 
kylpyläosastomme. Kuntosali, suomalainen sauna, 
höyry- ja infrapunasaunat sekä elämyksellinen 
suihkumaailma pitävät huolen siitä, että hyvä 
olo jatkuu pitkään vielä vierailusi jälkeenkin.

Kylpyläosastolla käytössäsi ovat kuntouima-altaan 
lisäksi porealtaat, virkistävä kylmäallas ja jalkojen 
verenkiertoa edistävät kylmä- ja kuumakahluualtaat.



LÅNGWEEKEND
W H E N  M O S T L Y  N E E D E D



THANK GOD IT´S
LÅNGWEEKEND

Ota enemmän irti viikonlopusta 
Långvikin kylpylähotellissa! Tarjolla mm. 

viihdettä elokuvateatterissa, allasosastolla
 Moët & Chandon Bubbling hours K-18, 

illallisella live-musiikkia, hurmaavat 
samppanja tastingit ja paljon, paljon muuta.

VARAA PAIKKASI AJOISSA - OIKEASTI.



Elokuvateatteri

Hotellivieraana pääset 
veloituksetta seuraamaan 

elokuvia mm. LÅNGWEEKEND 
-viikonloppujen aikana muhkealta 

nahkanojatuolilta käsin 
Lounge Bar -eväät mukanasi. 



RESTAURANTS
F O O D  W I T H  P H I L O S O P H Y



Långvikin ruokafilosofiana on kauden 
herkuista nauttiminen. Raaka-aineet 

valitsemme sesongin parhaimmista raaka-
aineista ja maukkaimmista lähiruokatuot-

teista. Ruoan valmistamme ekologisesti ja 
taidokkaasti - vieraidemme iloksi ja nautinnoksi.

Långvikissä ravintolan asiakkaita 
palvelevat Ravintola Bistro ja Lounge Bar.

MAKU-
ELÄMYKSIÄ 
PUHTAISTA 

RAAKA-AINEISTA



Keittiöstä kuuluu nauru

Lounge Bar 

Lounge Bar & Bistro toimivat koko 
Långvikin keskeisenä kohtaamis-
paikkana. Aamusta iltaan palvelevassa 
monipuolisessa ravintolassa voi 
pistäytyä lasillisella, nauttia 
hyvästä ruoasta tai istua iltaa 
hieman pidempäänkin. 

Ravintola Bistro

Långvikin modernissa Bistrossa 
voit viettää aikaasi rennosti. Nauti 
keittiömme innovatiivisesta lähes-
tymistavasta skandinaaviseen 
keittiöön tunnelmallisessa 
ympäristössä – takkatulen äärellä.



Vaativaankin makuun

Fine Dining



Keittiömme on sekoitus klassista kansainvälisyyttä ja modernia skandinaavisuutta. 
Ruokafilosofiamme perustuu luonnolliselle ja lähellä tuotetulle ruoalle. Suunnittelemme menut 

ruokavuoden mukaan ja otamme aina parhaat maut irti kunkin vuodenajan tarjoamista aineksista. 
Långvikissä on helppo yhdistää hyvä ja puhdas ruoka elämän eri tilanteisiin sekä arjessa että juhlassa.



WEDDINGS & CELEBRATIONS
F O R  M E M O R A B L E  M O M E N T S



Juhlien luonne ja toiveenne kaikista 
yksityiskohdista suunnitellaan huolella. 

Meille on tärkeää, että häät Långvikissä 
ovat unelmiesi juhlat.

TERVETULOA
ELÄMÄSI JUHLIIN

Tahdon



Suunnittele unelmiesi hääjuhla yhdessä ammattitaitoisen henkilökuntamme kanssa.  Valitse 
mieleisesi tyylikkäistä tilavaihtoehdoistamme ja monipuolisista menuistamme. Yhteistyökumppanim-
me loihtivat maistuvat konditoriatuotteet ja näyttävät kukka-asetelmat, kuljettavat teidät paikalle 
helikopterilla, loihtivat juhlateemat ja ohjelmanumerot sekä ilotulitukset. Retrohenkinen yökerhom-
me Jake´s Club toimii loistavana juhlien jatkopaikkana.

Långvik mahdollistaa ylelliset häät monipuolisilla palveluillaan, kuten hääsviitillä ja spa-hoidoilla. 
Kampaamotilamme on mahdollista varata valmistautuessasi elämäsi suureen päivään. Voitte vuokra-
ta hotellin halutessanne myös yksityiskäyttöön.



TECHNICAL SPECS
F I G U R E S  O U T

HOTEL
Vastaanotto 24/7
WLAN
Gift Shop
88 x Standard -huone
4 x Saunasviitti
4 x Business sviitti
Unikulman vuoteet
Huoneessa kylpytakki ja tossut 

WELLNESS & SPA
Kuntosali
Suomalainen sauna
Höyrysauna
Infrapunasauna
Suihkumaailma
Kuntouima-allas (22m)
Porealtaat
Virkistävä kylmäallas
Kylmä- ja kuumakahluualtaat
Jacuzzi Bar
Spa by [ comfort zone ] -hoidot
Fysioakustiset divaanit
Kide -kylmähuone (-110 ˚ C) 
Suolahuone

OUTDOOR ACTIVITIES
Kuntopolku
Tennis
Beach Volley
Sauvakävely  
Lumikenkäkävely
Hirsala Golf (3 km)
Peuramaa Ski (10 km)
Kotieläintila Rehndahl (14 km)
Nuuksion kansallispuisto (35 km)
Suomen luontokeskus Haltia (29 km)
Kauppakeskus Iso Omena (20 km)

FOOD & BEVERAGE 
Lounge Bar
Terassi
À la Carte -ravintola Bistro
Moderni skandinaavinen keittiö
Lähiruokatuotteet
Tuoreet raaka-aineet
Herkullinen aamiainen

PRIVATE RESTAURANTS  
Ballroom 
Piazza 
Scandinavian Grill

Kekkoslounge
Merikabinetti
Viinikellari

MENUS FOR GROUPS
Buffet
Illallinen
Cocktail
Taukotarjoilut

CONGRESS
Yhteensä 27 kokoustilaa
Kokousvastaanotto
Moderni kokoustekniikka
Monipuoliset kokouspalvelut

ACTIVITIES FOR GROUPS
Rantasauna
VIP -sauna Helmihopea
Tastingit Viinikellarissa
Yökerho Jake´s Club
Elokuvat Auditoriossa
Oma liikuntasali

WITH PARTNERS
Ryhmäliikuntatunnit 
Vesijuoksu 
Talvifutis 
Hirsala Golf
Luovat workshopit
Pikaveneseikkailut merellä
Retket luontoon 
Sirkustemppuja 
Pelit & Casino -tunnelmaa 
Tapahtumapalvelut
Ilotulitukset
Hartwall Areenan tapahtumat (35 km)  

TRANSPORT
Maksuton pysäköinti
Edustus- ja tilausajot Helsinki Limo
Tilausajot Åbergin linja
Vierasvenelaituri
Helikopterin laskeutumispaikka 



Ruokafilosofiamme perustuu luonnolliseen ruokaan. 
Tarjolla on sesongin parhaimmat raaka-aineet ja maukkaimmat lähiruokatuotteet. 
Keittiömme on sekoitus klassista kansainvälisyyttä ja modernia skandinaavisuutta.

Ole aktiivinen

Aktiivista ulkoilua kaivatessasi löydät Långvikistä 
metsämaisemissa kiemurtelevan kuntopolun, kaksi 
tenniskenttää sekä meren äärellä sijaitsevan beach 
volley -kentän. Vastaanotosta voitte vuokrata 
käyttöönne kävelysauvoja tai lumikenkiä. Lisäksi 
vierasvenesatamamme palvelee mereltä saapuvia 
vieraitamme.

Läheltä Långvikiä löytyy useampi golfkenttä ja 
laskettelukeskus. Helsinkiin suuntautuvien kaupunki- 
ja ostosmatkojen vastapainoksi ehdotamme vierailuja 
Nuuksion kansallispuistoon tai Suomen luontokeskus 
Haltiaan. 



CONTACT
D O  N O T  H E S I T A T E

YHTEYSTIEDOT

Långvik Congress Wellness Hotel

Tanskarlantie 9

02420 Kirkkonummi

www.langvik.fi

VASTAANOTTO

Huone- ja hoitovaraukset

Puh. (09) 2959 9301

tai vastaanotto@langvik.fi

YRITYS- JA RYHMÄMYYNTI

(min. 6 hengen varaukset)

Puh. (09) 2959 9139 tai 

myyntipalvelu@langvik.fi



Långvikin kylpylä- ja kokoushotelli sijaitsee rauhallisessa merenrantamiljöössä - vain puoli tuntia Helsingin keskustasta. 
Tyylikkäät hotellihuoneet, kuten saunalliset merinäköalasviitit, luovat ihanteelliset puitteet matkalle. Kansainvälisesti korkeatasoinen kylpylähotelli 

tarjoaa asiakkailleen kulinaarisia hemmotteluhetkiä sekä ylellistä hyvinvointia kylpylässä ja Långvik Spa by [ comfort zone ] -hoidoissa. 

Tanskarlantie 9, 02420 Kirkkonummi | puh. (09) 2959 9301 | vastaanotto@langvik.fi | www.langvik.fi


