
Ainutlaatuista asumista

ALVAR 47 & 114 tarjoavat 
korkealuokkaisen tavan majoittua 
ja viihtyä Helsingin keskustassa 
lähellä kaikkea. Töölönlahden 
maisemat, Keskuspuisto sekä 
ympäröivä kulttuuritarjonta tekevät 
kohteesta erityisen.



Alvar 47 Alvar 11447 m2 • iso yksiö • erillinen mh
sauna • Elisa Viihde ja 2 x TV • parveke 

3. krs • lämmin autohallipaikka

114 m2 • 3 h • keittiö • sauna 
Elisa Viihde, 3 x TV •  parveke x 3  

kattohuoneisto • lämpimät autohallipaikat 2 kpl 

Onnistuneisiin hetkiin

Miltä kuulostaa tilaisuus tär-
keille kumppaneille Helsingin 
kattojen yllä? Alvar 114 kat-
tohuoneistossa se onnistuu. 
Kumppaniverkostomme kautta 
käytössäsi on kattava valikoi-
ma laadukkaita lisäpalveluita. 
Räätälöidyt catering-, siivous- ja 
ohjelmapalvelut viimeistelevät 
ikimuistoisen kokemuksen.

Tervetuloa – ole kuin kotonasi.

Kuin koti parhaalla paikalla

Vuonna 2014 valmistunut Hel-
singin Alvar täyttää vaatimukset 
niin tyylikkääseen edustamiseen 
kuin viihtyisään majoittumiseen. 
Alvar 47 ja 114 kutsuvat aset-
tumaan taloksi pidemmäksikin 
aikaa. Asuntojen modernit rat-
kaisut, laadukkaat materiaalit ja 
Alvar Aallon designklassikot luo-
vat viihtyisän kokonaisuuden.

Nauti Töölönlahden rauhoitta-
vista maisemista aivan Helsin-
gin ytimessä. Hyvät kulkuyh- 
teydet, oma autohallipaikka ja 
alueen runsas palveluvalikoima 
tekevät arjesta sujuvaa. Naapu-
rustosta löytyvä runsas kulttuu-
ritarjonta hemmottelee taiteen 
ystäviä ja Töölönlahden ulkoilu-
reitit avautuvat suoraan ovelta.
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Helsingin Alvar
CONTINENT APARTMENTS

Alvar 47 ja 114 – 
ainutlaatuinen sijainti
Helsingin Alvarissa pääset naut-
timaan Töölönlahden poikkeuk-
sellisen kauniista puisto- ja kau-
punkinäkymästä ydinkeskustan 
hyödyistä tinkimättä.

Arjen helppoutta
• sijainti Helsingin keskustassa
• hyvät julkiset kulkuyhteydet
• helppo liikkua autolla ja kiin-

teistössä omat autohallipaikat
• Keskuspuiston ulkoilumaastot 

lähettyvillä
• keskeiset kulttuurikohteet 

kävelymatkan päässä

CONTINENT APARTMENTS
Continent Oy
Virtaviiva 8 F
65320 Vaasa
Finland
www.continent.fi

Ota yhteyttä ja kerromme 
lisää Alvar-asunnoista.

JANI JAATINEN
myynti
p. 0400 488 289
jani.jaatinen@continent.fi

MARTTI MANNER
myynti
p. 044 3158 831
martti.manner@continent.fi

Continent Apartments tarjoaa ainutlaatuista majoit-
tumista valikoiduissa kohteissa Helsingissä ja Suo-
men Lapissa. Haluamme tarjota parasta – tarkkaan 
harkituista yksityiskohdista syntyy laadukas koko-
naisuus. Kumppaniverkostomme avulla pystymme 
räätälöimään oleskelusta ikimuistoisen.


