clarion HOTEL stockholm
®

SÖDERMALMS MÖTESPLATS

Clarion Hotel Stockholm är inte bara mötesplatsen för stockholmare, det är också ett
internationellt fullservicehotell i hjärtat av
Södermalm. Med inspiration från lokalområdet,
som är känt för sitt utbud av bohemiska butiker, trendiga restauranger 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
sevärdheter, turiststråken i Gamla Stan och
evenemangsområdet vid Globen, gör att våra
gäster har hela stadens utbud runt hörnet. Med
bar, r estauranger och omtänksam personal har
våra gäster också möjlighet att möta stadens
liv och puls innanför hotellets väggar.

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. Se mer om våra rumstyper på
nästa sida.

mötesrum

Vi har 17 mötesrum för 2 - 500 personer samt
mingel-ytor för upp till 1000 personer.

Restaurang Eatery social

Du praktiskt taget trillar in i Eatery Social när
kommer in genom entrén till hotellet. Här möts
Syd- och Centralamerika med Södermalm när
det traditionella mexikanska köket gifter sig
med det moderna peruanska. Menyn kompletteras med en brokig skara drycker från när och
fjärran. Läs mer på eaterysocial.se/skanstull.

elements spa

Hotellets spa är inspirerat av den indiska Ayuredatraditionen och ger gästerna möjlighet till
ett skönt bad i en varm pool, en uppfriskande
dusch i vår snödusch, en avkopplande massage eller ett stärkande yogapass. Alla hotellgäster har reducerad entréavgift till Elements
Spa. Läs mer på elementsspastockholm.com

GYM

På plan 2 finner du ett väl utrustat gym med
16 maskiner för kondition, styrka och rörelse.
Du tränar med utsikt över Eriksdalslunden och
tillgång till gymmet är fritt för alla hotellgäster.
På löpband och cyklar har ni TV och internet
och dockningsmöjlighet för iPod/iPhone.

Hotellrum
Vi vet hur viktigt det är med en god natts sömn inför en lång arbetsdag eller efter en intensiv shoppingdag
eller sightseeingtur. Alla våra rum har gratis Internet, hårtork, LCD TV med gratis tv-kanaler och tillgång till
vår 24 timmars roomservice. Clarion Hotel Stockholm har sex olika rumskategorier: moderate, standard,
superior, deluxe, juniorsviter och sviter. Moderate är vår mest kompakta rumstyp, standardrummen är dubbelrum med utmärkt arbetsyta och våra superiorrum har utsikt mot Stockholms evenemangsarena Ericsson
Globe. Deluxerummen är rymliga med en generös sällskapsyta och våra juniorsviter och sviter har tvådelade
rum och bjuder på vacker utsikt över söders höjder.

Kategori

KVM

storlek på säng

max antal
personer

beskrivning av rum

14

1*140 cm

2

Hotellets mest kompakta rumstyp på ca 14 kvm nyttjas väl och är utrustade med
140 cm säng, trådlöst internet, LCD TV, generös arbetsplats, ett fönster som släpper in dagsljuset i rummet och ljust badrum med dusch.

Standard

22

1*140/160 cm
alt.
2*90 cm

2+2
(2 vuxna, 2 barn
eller 3 vuxna)

Rumstypen Standard bjuder på ca 22 välplanerade kvadratmeter med utmärkt
arbetsyta, bra förvaring, LCD TV och en god natts sömn i våra sängar. Standardrum finns med 140 cm, 160 cm eller 2*90 cm sängar. Badrummen är rymliga,
vissa med dusch och andra med badkar.

superior

22

2*90 cm

2+1

Rumskategorin Superior bjuder på ca 22 välplanerade kvadratmeter med utsikt
mot Ericsson Globe, utmärkt arbetsyta, LCD TV, bra förvaring och sköna sängar.
Badrummen är rymliga och har badkar.

moderate

Deluxe

30-40

1*180 cm

2+2

Hotellets Deluxerum är härligt rymliga och luftiga med sällskapsyta och generös
arbetsplats. Ni sover gott i våra 180 cm breda sängar och på rummen finns 40
tum´s LCD TV. Alla rummen har stora fönster från golv till tak och fräscht badrum
med badkar. Våra Deluxerum varierar i storlek och utförande.

Juniorsvit

38-47

1*180 cm

2+2

Rumskategorin Junior Svit är ett härligt tvådelat rum med generöst ljusinsläpp,
separat arbets- och sällskapsyta och ett fantastiskt badrum med slående utsikt.
Alla rum har breda dubbelsängar och LCD TV.

2

Hotellets fantastiska sviter lämnar lite övrigt att önska. I våra New Yorksviter bor
du i en etagesvit om 50 kvm med panoramafönster ut mot Söderleden och Globen. Södersviten breder ut sig på 120 kvm med terrass och generösa sällskaps-,
arbets- och mötesytor. På övre planet finner du ett enastående sovrum med det
lika sagolika badrummet, allt med en spektakulär utsikt.

Specialsviter

50/120

1*180 cm

handikappanpassade rum

På Clarion Hotel Stockholm har vi ett antal handikappanpassade rum, utformade för att förenkla
din vistelse om du har visst rörelseförhinder eller
är rullstolsburen. I rummen finns anpassad tröskel
till badrum, öppning till badrummet är 70 cm,
toalettarmstöd och dusch med duschpall. Nödlarm (HWC) är installerat i badrum, vid säng och i
hall samt ett ljuslarm i rummet för hörselskadade.

KONTAKT

För mer information, förfrågning och bokning
kontakta oss på: telefon 08 - 462 10 00 eller mail:
reservation.stockholm@choice.se.

Clarion Hotel Stockholm · Ringvägen 98, Box 20025, 104 60 Stockholm · Tel +46 8 462 10 00
Fax +46 8 462 10 99 · sales.stockholm@choice.se · www.choice.se/clarion/stockholm

