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

Hotellets centrala läge mitt i Östersund ger våra 
gäster närhet till sevärdheter och shopping såväl 
som häftiga naturupplevelser vid Storsjön och på 
Frösön.

Clarion Hotel Grand Östersund är ett inter-
nationellt fullservicehotell, 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 Grand Östersund!

restaurang & bar 
Vi erbjuder mat och dryck i spännande, udda 
kombinationer. 
  - Kitchen & Table, signerat Marcus Samuelsson.       
Upplev en kväll med Fun Dining!
  - Lobbybaren, populär mötesplats för hotell- 
gäster och Östersundare, alla dagar i veckan. 

relax, pool & gym
I vår relaxavdelning kan du njuta av ett dopp i 
poolen, en avkopplande stund i bastun eller ett 
träningspass i vårt lilla gym. Hotellgäster har fri 
tillgång till relaxavdelning med pool och gym. 
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.

läge
Clarion Hotel Grand är beläget mitt i centrala 
Östersund alldeles intill Stortorget. En kort 
promenad från Västra Station och Centralstation. 

Clarion Hotel
grand östersund



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 sightseeing. Vi gör allt 
för att din vistelse hos oss ska bli så smidig och 
bekväm som möjligt. Alla våra rum har gratis 
internet, TV med ett brett kanalutbud, hårtork, 
strykjärn & strykbräda samt 24 timmars room-
service. Frukostbuffé ingår alltid i logipriset.

Clarion Hotel Grand Östersund har 176 rum och 
fyra olika rumskategorier: moderate, standard, 
superior och sviter. Moderate är vår mest 
kompakta rumstyp, standardrummen är dubbel-
rum med utmärkt arbetsyta och våra superiorrum 
är rymligare för dig som söker en extra bekväm 
vistelse. Våra sviter med ett eller två sovrum är 
någonting alldeles extra och finns i olika 
utföranden. 

moderate rum
I vår minsta rumstyp Moderate för 1-2 personer 
nyttjas ytan väl. Rummen har arbetsplats och alla 
bekvämligheter. Badrum med wc och dusch eller 
badkar. 105 cm bred säng. 

standard dubbelrum
Våra trevliga standardrum är ca 16 kvm. Två 
enkelsängar (105 cm) försäkrar att du sover gott.
Badrum med wc, dusch eller badkar.

superior dubbelrum
Rumskategorin Superior ger dig ett rymligare 
rum med modern design. Två stora sköna sängar, 
väl tilltagen arbetsplats samt sitthörna med soffa. 
(Bäddsoffa). Superior rummen har en 32” LCD-tv, 
kylskåp, vattenkokare och morgonrock.

sviter
Upplev våra fantastiska sviter med vardagsrum, 
sovrum och badrum. Bo bekvämt och lyxigt. Här 
finns morgonrock, tofflor och minibar. Arbeta från 
skrivbordet i vardagsrummet eller koppla av i 
soffan. Vi har även specialsviter som en familjesvit 
med två sovrum, vardagsrum och två badrum, en 
svit med jacuzzi och vår stora svit med privat bastu. 
Kontakta oss gärna för mer information om 
respektive svit. 

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

kontakt
Kontakta oss gärna för mer information och 
bokning på 063-55 60 00 / cl.ostersund@choice.se
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