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com ja Rantapallo.fi järjestivät yhteistyössä Rantapallon bloggareille suunnatun blogikisan,
jossa he pääsivät kertomaan muistojaan ja visioitaan siitä, mistä unelmien
hotelliaamiainen muodostuu.
Laadukkaan ruokavalikoiman lisäksi bloggarit arvostivat hyvää palvelua ja yleistunnelmaa.
Helsinki, 4. syyskuuta, 2015 – Rantapallo.fi:n ja Hotels.comin yhteistyössä järjestämä

Unelmieni hotelliaamiainen -blogikisa sai Rantapallon matkabloggarit jakamaan kokemuksiaan ja
ajatuksiaan siitä, mistä rakentuu täydellinen hotelliaamiainen.
Parhaana palkittiin Pää pilvissä -blogin Maaritin kirjoitus, jossa unelmien hotelliaamiainen
visioitiin useiden matkojen muistoista. Pienen palan täydellisyyttä olivat tarjonneet muun
muassa Rovaniemen Arctic Light Hotel raakakakut, Teneriffan Semiramis Hotelin aamiaisen
kuplivat mimosat sekä Helsingin Sokos Hotel Vaakunan upeat maisemat.
Maaritille hyvä hotelliaamiainen ei vaatinut kuitenkaan kikkailua, vaan tiivistyi siihen, että
tarjonnan ja kattauksen perusasiat on tehty hyvin ja aamiaistilaa on ajateltu. Hyvä
hotelliaamiainen voi olla kiinni reissufiiliksestäkin. “Kun peruselementit ovat kohdillaan, ei voi
oikein epäonnistua. — Monesti täydellisyys voi olla kiinni tunnelmista tai näköaloista.”
Tunnelman tärkeyttä korostivat myös muut bloggarit. Travel Adventures Without End -blogissa
hurmasi Pristinassa kodikkaassa apartment-majoituksessa syöty paikallishenkinen aamupala:
“Aamiainen ei todellakaan ollut mikään ruokaa notkuva buffet, vaan aamiainen, jonka meille
kerrottiin olevan tyypillinen muun muassa perheen keskuudessa. — Siihen kuului myös
kakitamajiru, — Itä-Euroopassa syötävä tyypillinen kirkas munakeitto. — Parasta aamussa oli
ehdottomasti se, kun aamun sai aloittaa täysin erilaisella aamiaisella kuin mihin on yleensä
tottunut. Oli myös mielenkiintoista kuulla syitä sille miksi perhe oli koonnut meille kyseisen
aamiaisen.”
Hotelliaamiainen voi pelastaa väsyneen matkalaisen päivän yksinkertaisesti tarjontansa
runsaudella ja ravitsevuudella; tämän muisti mainita useampi bloggari. Kerran poistuin kotoa -

blogissa ja Single Step -blogissa ylistettiin festariaamut pelastaneita hotellin aamiaisbuffeteja.
Yksilöllinen palvelu kruunaa hotelliaamiaisen
Yksi hotelliyöpymisen suurimpia viehätyksiä on varmasti asumisen vaivattomuus. Laadukas
palvelu voi saada ateriankin maistumaan makeammalta. From Karoliina -blogin Karoliina kertoi
nauttineensa turkkilaisista aamiaisista, eritoten istanbulilaisessa Mercure Taksim -hotellissa.
Matka-aamiaisen unelmatasolle nosti asiakkaan erityinen huomioiminen ja yksilöllinen palvelu.
“Missään muualla en ole törmännyt tähän: parsakaalit ja lehtikaalit oli tarjolla jääpala-astiassa,
jotta vihannesten rapeus säilyisi! Hunaja oli taasen tarjolla kokonaisessa kennossa, josta sitä
saattoi mukaansa lautaselle lohkaista. Lämpimiä vaihtoehtoja oli viisi – ja nämä vaihtelivat
päivittäin! Ja tarjoilijat kiidättivät kahvit ja teet kuppeihin aina kun niin halusit, joten täällä saattoi
tuntea itsensä hetken ajan prinsessaksi…”
Muru Moun Terhi puolestaan muisteli erityisellä lämmöllä Domikaanisessa tasavallassa koettua
aamiaistaivasta. Myös hänelle hyvä palvelu ja mittatilausjuomat kruunasivat runsaan
aamiaistarjonnan.
“Lämpöpisteistä saa perinteisen tavan mukaan muun muassa nakkeja, pekonia ja munakokkelia,
mutta myös vaikkapa nuudeleita, perunamuusia ja sitä dominikaaniseen aamupalaan
ehdottomasti kuuluvaa mangúa. Tilauksesta oman maun mukaan paistetut munakkaat eivät
varmasti yllätä enää ketään, mutta mitäs sanot smoothiebaarista, josta voit tilata haluamasi
vitamiinijuoman? — Ja mitenkäs se minulle tärkeä kahvi? Siitähän tietenkin huolehtii barista, jolta
voi tilata haluamansa erikoiskahvin tai ihan vain americanon. — Tarjoilija tuo kyllä kahvin sinulle
pöytään, ja häneltä voit myös tilata toisen kupillisen.”
Erilaisten ruokailijoiden huomiointi ja jousto jäävät mieleen
TripperTrapper-blogin Marika muistutti, että hotellit tekevät lapsiperheille valtavan palveluksen
muistaessaan ottaa perheen pienimmät myös huomioon. Hänen ohjeensa olivat selkeät: tarjolle
leikkipiste ja lastenvahti eikä tarjolle lapset hyperaktiivisiksi tekeviä sokeripommeja. Näin
vanhemmatkin voivat nautiskella aamiaisesta ja olla tyytyväisiä.
From Karoliina -blogissa puolestaan toivottiin, että tarjolla olisi jotain kotiaamupalasta
poikkeavaa, viihtyisässä ympäristössä ja että myös kasvissyöjät muistettaisiin huomioida
hotelliaamiaisilla ja vegepuolen valikoima olisi monipuolinen. Myös suomalaisille niin rakkaan
hyvän kahvin tärkeyttä aamiaispöydässä muistettiin myös korostaa.
Global Afterparty -blogin Assi arvosti aamiaistarjoilun joustavuutta ja asianmukaisuutta.
Aamiaisen pitää myös matkaajan vastata odotuksia: neljän tähden hotellissa on oltava tarjolla
neljän tähden tasoinen aamiaisvalikoima. Assin mieltä olivat myös suuresti lämmittäneet ne
kerrat, kun hän ei ollut ehtinyt aamiaiselle aikaisen lähtönsä vuoksi, mutta oli saanut hienona
palveluna hotellin vastaanotosta mukaansa pienen aamiaispaketin.
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