
Meetings at
Clarion Hotel  Gillet

konferens utöver det vanliga
Clarion Hotel Gillet i Uppsala är ett modernt full-
servicehotell med stora konferensfaciliteter. Med 
en varm tillmötesgående atmosfär och personlig 
service är vi en inspirerande mötesplats för såväl 
resande som lokalbefolkning. 

Hotellfakta
Vi vet hur viktigt det är med en god natts sömn 
därför gör vi allt för att din vistelse hos oss ska bli 
så smidig och bekväm som möjligt. Självklart har 
alla våra rum gratis wi-fi och det ingår alltid fru-
kostbuffé i rumspriset. Hungrig? Javisst finns det 
möjlighet att beställa roomservice dygnet runt.

antal rum
161 hotellrum, 260 bäddar. 

antal mötesrum
23

största mötesrum
Event Room 300 personer. Gillesalen 150 pers.

restaurang & bar 
Upplev spännande smakkombinationer och en 
skön, avslappnad atmösfär i vår populära restau-
rang Kitchen & Table, by Marcus Samuelsson.  
Här möts internationella hotellgäster, mötesedelt-
agare och locals sida vid sida, vardag som helg. 

centralt läge
Ni hittar oss mitt i centrala Uppsala på trevliga 
Dragarbrunnsgatan, med närhet till shopping, 
sevärdheter och Stora Torget. 

Endast 7 minuters promenad från Uppsala 
Centralstation där tåg ankommer från norr och 
söder inklusive tåg från Arlanda flygplats. 

Parkeringsgarage under hotellet med direkthissar 
till lobby, hotellrum och konferens gör det enkelt 
för dig som ankommer med bil.

®



Möteslokaler & konferensservice
Clarion Hotel Gillet har 23 flexibla möteslokaler med stor variation. Vår största lokal, Event Room, har 
plats för upp till 300 deltagare och kan anpassas efter era behov oavsett om ni arrangerar en föreläsning, 
bankett, mingel, bröllop eller fest. Vår lokal Top Floor på våning 5 bjuder på fantastisk utsikt över både 
Domkyrkan och Uppsala Slott och är en populär lokal för det exklusiva mötet. 

I vår bemannade konferensservice hjälper personalen dig genom hela din konferens så att du kan känna 
dig trygg och bara fokusera på ditt.  

kontakt
För mer information, offert och bokning: 
Tel. 018-68 18 00, cl.uppsala@choice.se

ett lyckat möte 
En framgångsrik konferens kräver inte enbart 
rätt teknisk utrustning, god planering och ett 
professionellt genomförande. Här på Clarion 
Hotel Gillet strävar vi dessutom efter att med 
inspirerande atmosfär, personligt engagemang 
och god mat skapa de bästa förutsättningarna 
för att ge er en lyckad och givande konferens.
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