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Välkommen till Nordens 
närmaste mötesplats!

Mitt i hjärtat av Scandinavian XPO växer nu vårt nya konferenshotell 
fram. Vi står snart klara med ett helt nytt hotelltorn, 421 nya 
hotellrum, 2202 kvadratmeter stor mötesyta, restaurang, bar och gym.  

Oavsett om du är här på konferens eller vill bo 
bekvämt innan resa så är du på plats i en pulserande 
mötesdestination som kan erbjuda det mesta, 5 
minuter ifrån Arlanda Airport.

Främst är vi den idealiska mötesarenan för små som 
stora ögonblick och hotellets läge gör det enkelt att 
samla konferensdeltagare från hela världen.

17 ljusa och flexibla mötesrum i olika storlekar 
kommer vara redo att ta emot allt från 2 till 500 
personer. Då vi också ligger under samma tak och i 
hjärtat av Scandinavian XPO har vi tillsammans med 
den internationella mässan en möteskapacitet på 
över 9000 personer! 

Välkommen till vår nya mötesdestination som
 enkelt går att nå med flyg, tåg, buss och bil!
 

WeCare - Hållbarhet inom Nordic Choice Hotels
Inom Nordic Choice Hotels delar vi en tradition och en kultur att göra mer än det som 
förväntas av oss - för gästerna, våra medarbetare, samhället och miljön. Vi kallar detta 
arbete för WeCare. WeCare är en del av vår identitet och av vår kultur. Det är vi stolta 
över. Du kan läsa mer om vårt samhällsansvar på choice.se.



Quality Hotel™ Arlanda XPO
q.arlanda@choice.se 
+46859511100
nordicchoicehotels.com 

Quality Hotel™
For meetings that matter. 
Hos oss är det betydelsefulla möten som är 
viktigast. Mötet mellan två kollegor som får en 
snilleblixt tillsammans eller mellan hundra 
jobbarkompisar som plötsligt delar samma vision. 
Mötet mellan oss och dig. Ögonblick som verkligen 
betyder något.

Mat & dryck
Mat är något som har störst påverkan på människor 
och på miljön. Vi brinner för närproducerade och 
ekologiska råvaror och tycker det är viktigt med 
gröna, fräscha och inte minst goda rätter som tar 
hänsyn till både miljön och matsvinn. 

Sweet Dreams Stay
Om du väljer att hoppa över att städa ditt rum när 
du stannar längre än en natt, donerar vi pengar till 
UNICEF och deras arbete mot människohandel.  

 
 

Lokaler m² Biosittning Skolsittning Styrelse Runda bord Öar 

A1 117 92 92 40 A1+A2, 104  

A2 84 80 80 36 A1+A2, 104  

B1 60 48 48 44   

B2 62.5 56 56 44   

C1 54 39 39 28 C1 + C2, 88  

C2 97 104 50 40 C1 + C2, 88  

D1 32 28 12 12   

D2 32 28 12 12   

Bankettsal 585 478 316  352  

E1 177 143 92  104  

E2 173 143 96  104  

E3 221 192 128  144  

F  17.5   8 8  

G  16   8   

H  56 56 24 28   

Mötesrum x 3 16   6   

Gym 5 minuter ifrån 
Arlanda Airport 

Gratis 
shuttle bus 

5 minuter ifrån 
Arlanda central

Restaurang 
och bar 


