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Hestia Hotel Group laajenee Pärnuun. 
 
Virolainen hotelliketju aloittaa Pärnussa sijaitsevan Strand Spa & Conference Hotelin 
operoinnin. Kyseessä on Hestian ensimmäinen hotelli Pärnussa.   
 
Hestia Hotel Group on solminut osakeyhtiö Strandin kanssa sopimuksen Pärnun 
historiallisen kylpylä- ja konferenssihotellin operoinnista 3. tammikuuta 2023 alkaen. 
Lähitulevaisuuden suunnitelmissa on kylpylä- ja saunamaailman laajennus, jotta 
asiakkaille olisi mahdollista tarjota laadukkaampaa ja monipuolisempaa saunaelämystä, 
kiinnittämällä enemmän huomiota lomalla yhdessä mielekkäästi vietettävään aikaan.  
Strand Spa & Conference Hotel tunnetaan loma- ja konferenssihotellina (hotellissa on 
yhteensä 187 huonetta ja 8 konferenssisalia), mutta pian avattava Lotten leikkistudio 
tarjoaa hauskaa ajanviettoa myös lapsiperheille. Virolaisten lastenkirjojen hahmon 
Koiratyttö Lotten nimisessä 500 neliömetrin suuruisessa leikkistudiossa voivat lapset ja 
aikuisetkin osallistua sekä Lottenmaasta tunnettuihin että uusiin ja hauskoihin 
interaktiivisiin, luovuutta kehittäviin ja fyysisiin leikkeihin.      
 
Hestia Hotel Groupin toimitusjohtajan Kaisa Mailendin mukaan on Pärnu ollut aina 
suosittu lomakohde sekä paikallisten että lähimaiden asukkaiden keskuudessa. Pärnu, 
jossa sijaitsee Viron suurin ja kaunein uimaranta, tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia 
nauttia kulttuurista, urheilemisesta, terveydenhoidosta, viihteestä sekä hyvästä ruoasta. 
Samanaikaisesti sieltä voi löytää sekä suurkaupungin glamouria että pienkaupungille 
ominaista yksityisyyttä. ”Nimenomaan monipuolisuus on se, joka tekee Pärnusta 
erinomaisen toimipaikan Hestian uudelle hotellille ja tarjoaa haasteita 
tuotekehityksellemme,” Kaisa Mailend selitti. ”Nyt jo 30-vuotiaalle Strand Spa & 
Conference Hotelille on ollut ominaista vakaa ja jatkuva toiminta. Se on ollut markkinoilla 
jatkuvasti kilpailukykyinen ja toivon, että Hestian pätevyys auttaa meidät liikkumaan 
uuteen asiakassegmenttiin,” sanoi Mailend toiveikkaasti.          
 
Osakeyhtiö Strand AS:n hallituksen jäsenen Egon Elsteinin mukaan liittyminen Hesetian 
hotelliketjuun kasvattaa oleellisesti Strand kylpylä- ja konferenssihotellin 
kehityspotentiaalia. Hestian ja Strandin asiakastietokantojen ja osaamisen yhdistäminen 
luo mahdollisuuden jatkaa vahvempana ja nykyaikaisempana hotellina, jotta nykyisille ja 
tuleville asiakkaille voitaisiin tarjota vieläkin parempaa palvelua. 
 
Hestian hotelliketjuun kuuluminen antaa 30 vuotta toimineelle Strand Spa & Conference 
Hotelille mahdollisuuden hyötyä Hestia Groupin osaamisesta ja toiminnasta 
kylpylähotellien alalla. ”Meidän ketjuun viimeksi liittynyt hotelli, Hestia Hotel Haapsalu 
Spa, on lyhyellä ajanjaksolla oleellisesti muuttunut ja saavuttanut asiakastyytyväisyyden. 
SA Läänemaa-säätiön järjestämässä liiketoimintakilpailussa voitti Haapsalu Spa 
arvokkaan toisen palkinnon”, huomautti Mailend iloisesti.    
 
Hestia Hotel Group OÜ on vuonna 2014 perustetun virolaisen hotelliketjun emoyhtiö. Viime 
vuosina on Hestia Hotel Group kasvanut Viron suurimmaksi hotelliketjuksi. Strand Spa & 
Conference Hotel lisäksi kuuluu ketjuun kahdeksan hotellia Virossa ja kaksi Latviassa. 
Hestia työllistää yhteensä lähes 400 henkeä. 
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