
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. Alla våra 
rum har gratis internet, Smart-TV (ett av världens 
modernaste hotell-TV system) samt 24 timmars 
roomservice. Frukostbuffé ingår alltid i logipriset.

antal rum
161 hotellrum, 260 bäddar. 

största mötesrum
Event Room 300 personer. Gillesalen 150 pers.

antal mötesrum
23

restaurang & bar 
- Kitchen & Table, signerat Marcus Samuelsson.        
  Upplev en kväll med Fun Dining!
- Skybar (Cocktailbar våning 5)
- Event Room

spa & gym
I vår SPA-avdelning 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 
gym.

läge
Clarion Hotel Gillet är beläget mitt i centrala 
Uppsala på Dragarbrunnsgatan 23. Närhet till 
shopping, sevärdheter och Stora Torget. 
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
Clarion Hotel Gillet har 23 möteslokaler med stor variation, den största lokalen har plats för upp till 300 
deltagare. Våra konferenslokaler är utrustade med den senaste tekniken och vid vår bemannade konfe-
rensservice hjälper personalen dig genom hela din konferens. Vårt flexibla Eventroom ger många möj-
ligheter och användningsområden. Med utsikt över både Domkyrkan och Uppsala Slott passar vår Skybar 
på våning 5 lika bra för konferens och festmingel som för det exklusiva mötet. Vi har även ett videokonfe-
rensrum för upp till 4 personer. 

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

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