
Clarion Hotel Gillet

ditt självklara val i Uppsala
Clarion Hotel Gillet i Uppsala är ett modernt 
hotell med fokus på personlig service och med 
en varm tillmötesgående atmosfär. Vi är en 
inspirerande mötesplats för såväl resande som 
Uppsalas lokalbefolkning. 

Hotellets centrala läge mitt i Uppsala ger våra 
gäster närhet till sevärdheter, shopping och Stora 
Torget. På ett par minuters promenad når man 
bla. de mysiga stråken längs Fyrisån, Domkyrkan 
och Stadsparken.

Clarion Hotel Gillet är ett internationellt fullser-
vicehotell, men med en twist. Ett hotell med 
starka personligheter, ett hotell som vågar vara 
annorlunda. Vi kännetecknas av intressanta 
miljöer, konst, musik & design och är det 
självklara valet för nyfikna resenärer som vill bli 
utmanade och inspirerade. 

Välkommen till Clarion Hotel Gillet!

restaurang & bar 
Vi erbjuder njutningsfulla mat- & dryckesupplev-
elser oavsett om du kommer för en afterwork med 
kollegorna, en middag i sällskap med kompis-
gänget eller avslutar kvällen med välsmakande 
cocktails i Uppsalas enda Skybar.
- Kitchen & Table, signerat Marcus Samuelsson.        
  Upplev en kväll med Fun Dining!
- Skybar (Cocktailbar våning 5)
- Brunch och Afternoon Tea

spa & gym
I vår SPA-avdelning på plan 2 kan du njuta av 
ett dopp i poolen, ett avkopplande besök i bastun 
eller en stilla stund i vår härliga lounge. Boka tid 
för en skönhetsbehandling eller massage hos Chic 
Clinic. Utnyttja tiden väl och passa på att träna i 
vårt lilla, men väl utrustade gym med maskiner 
för kondition, styrka och rörelse. Tillgång till gym 
är fritt för hotellgäster.
Oavsett om det är träning eller avkoppling du 
söker så lämnar du oss lättare i sinnet och med en 
varm och behaglig känsla i kroppen.



hotellrum
Vi vet hur viktigt det är med en god natts sömn 
inför en lång arbetsdag eller efter en intensiv dag 
på stan med shopping och seightseeing. Vi gör 
allt för att din vistelse hos oss ska bli så smidig 
och bekväm som möjligt. Alla våra rum har gratis 
internet, Smart-TV (ett av världens modernaste 
hotell-TV system), hårtork samt 24 timmars room-
service. Frukostbuffé ingår alltid i logipriset.

Clarion Hotel Gillet har 161 rum och fyra olika 
rumskategorier: moderate, standard, superior och 
svit. Moderate är vår mest kompakta rumstyp, 
standardrummen är dubbelrum med utmärkt 
arbetsyta och våra superiorrum är rymligare för 
dig som söker en extra bekväm vistelse. Vissa rum 
har vacker utsikt över Domkyrkan och Uppsala 
Slott. Vår svit har en generös sällskapsyta och 
egen kaffemaskin.

moderate
Rumstypen moderate är ca 14 kvm stora och är 
modernt och praktiskt inredda. Prisvärda, ljusa 
rum för 1-2 personer med en 140 cm bred säng, 
litet skrivbord, stol och tv. Badrum med dusch och 
toalett. 

standard
Våra ljusa Standard dubbelrum är 19-23 kvm 
stora och har en 160-180 cm bred dubbelsäng. 
Rummen är utrustade med minibar, skrivbord och 
Smart TV, där du kan se dina favoritkanaler samt 
få tillgång till internet, filmer och musik direkt i 
tv:n. Badrum med badkar. 
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superior
Våra rymliga, ljusa Superior dubbelrum är 27-32 
kvm och har två enkelsängar (á 90 cm) eller en 
dubbelsäng (160-180 cm) och utsikt mot gatan 
eller innergården. Rummen är utrustade med 
skrivbord, minibar och Smart TV, där du kan se 
dina favoritkanaler samt få tillgång till internet, 
film och musik direkt i tv:n. Badrummen har 
badkar eller dusch. Morgonrock och tofflor ingår.

svit
Clarion Hotel Gillets härliga svit för dig som vill 
lyxa till det lite extra! Rymligt sovrum med soffa 
och tv. Anslutande vardagsrum med ytterligare 
en soffa och tv. Morgonrock och tofflor väntar på 
sängen. Egen kaffemaskin. 

handikappanpassade rum
Vi har ett antal handikappanpassade rum, utfor-
made för att förenkla din vistelse om du har visst 
rörelsehinder eller är rullstolsburen. Kontakta oss 
för mer information om dessa rum och faciliteter.

ankomst
Till Uppsala Centralstation ankommer tåg 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.

kontakt
Kontakta oss gärna för mer information. 
Tel: 018-68 18 00, cl.uppsala@choice.se


