
konferens PÅ SÖDERMALMS MÖTESPLATS
Clarion Hotel Stockholm är inte bara mötes-
platsen för stockholmare, det är också ett 
internationellt konferens-, event- och affärs-
hotell som ligger i hjärtat av Södermalm. Med 
inspiration från lokalområdet, som är känt för 
sitt utbud av bohemiska butiker, trendiga res-
tauranger och kreativa konstgallerier, vill vi 
stilla våra gästers  nyfikenhet genom att erbjuda 
spännande miljöer som ger ökad livskvalitet. 

läge
Vårt läge, med närhet till Stockholms sevärd-
heter, turiststråken i Gamla Stan och 
evenemangsområdet vid Globen, gör att våra 
gäster har hela stadens utbud runt hörnet. Med 
bar,  restauranger har våra gäster också 
möjlighet att möta stadens liv och puls 
innanför hotellets väggar. 
 

Konferens, möten, bankett och mingel
För er som gillar att mingla kan ni abonnera 
någon av våra mingelytor. Vår bankettsal, med 
plats för upp till 500 personer, är ett spän-
nande  alternativ för de större arrangemangen 
som kongresser, utställningar, mässor och 
kickoffer. 

mötesrum
Vi har 17 mötesrum för 2 - 500 personer

största mötesruM
Bankettsal 424 kvm, 500 personer i biosittning

hotellrum
Vi har 532 hotellrum av olika kategorier, varav 
8 st är handikappanpassade. Alla våra rum har 
minibar, gratis wifi och TV med nyhets- sport 
och filmkanaler samt tillgång till 24 timmars 
room-service.

Restaurang Eatery social
Du praktiskt taget trillar in i Eatery Social när 
kommer in genom entrén till hotellet. Här möts 
Nord-, Syd- och Centralamerika med 
Södermalm i ett smakrikt möte. Menyn 
kompletteras med en brokig skara drycker från 
när och fjärran. Läs mer på eaterysocial.se/
skanstull.

elements spa
Hotellets spa ger gästerna möjlighet till ett 
skönt bad i en varm pool, en uppfriskande 
dusch i vår snödusch, en avkopplande mas-
sage eller ett stärkande yogapass. Läs mer på 
elementsspastockholm.com.

konferens på 
clarion HOTEL

®

 stockholm



mötesrum kvm bio skol öar 6 p u-bord
runda 

bord, 8 p styrelse
B1+B2 424 500 300 180 62 224 48

B1 192 192 108 60 - 80 -

B2 232 184 108 90 52 96 40

C3/C4/C6/C7 54 45 30 24 20 24 20

C5 80 60 48 36 24 50 20

C8 80 70 50 36 24 60 20

C58 160 150 100 76 56 80 48

C9 51 45 30 24 20 24 20

C10 131 130 90 72 38 72 28

C18 36 24 18 12 14 16 8

C19 118 90 70 54 28 64 20

G14/G15/G16 17 - - - - - 8

V11 40 - - - - - 14

V12 20 - - - - - 8

event-YTOR RUNDA BORD LÅNGA BORD mingeL

Bankett 240 400 600

Matsalen 256 500 600

Bankett/Matsal 1200

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

Kontantfritt hotell
Vi är ett kontantfritt hotell. Säkrare arbetsplats 
för personalen och tryggare för dig som gäst. 
Card is king!

KONTAKT
För mer information, förfrågning och bokning 
kontakta oss på: sales.stockholm@choice.se.

möteslokaler
Vi vill, precis som för alla våra gäster, skapa inspirerande mötesplatser för våra konferensgäster. Oavsett om 
det handlar om en kongress för 1000 personer eller ett snabbt affärsmöte för två. Genom att ta reda på vad 
ni vill ha kan vi vägleda er genom  arrangemanget, som kan vara alltifrån en klassisk konferens till ett mindre 
styrelsemöte, en stor kongress eller en after work eller en jubileumsmiddag. Vi har en konferenskapacitet 
på över 1000 personer och våra 17 konferenslokaler tar allt från tio till 500 deltagare. Givetvis har vi även 
logikapacitet för alla era deltagare.
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