
Nordens närmaste
mötesplats 
Välkommen till nya Quality Hotel™ Arlanda XPO, ett hotell med
fokus på möten och upplevelser.
 
Vi ligger ca. 5 minuter från Arlanda flygplats och tågstation.
Perfekt läge oavsett om du är här och konfererar, träffar familj
och vänner eller ska bo bekvämt innan eller efter semestern.
Airport shuttles går till och från hotellentrén och en stor
parkering finns i samma byggnad.

Vi har en helt nyrenoverad och modern anläggning som
inkluderar två ståtliga torn med 421 hotellrum som alla är
stilfullt inredda med naturliga material och nordiska färger. I
lobbyn möts man av en luftig och välkomnande miljö med
skandinavisk prägel, sköna loungeytor och ett fantastiskt
ljusinsläpp. På hotellet finns även 2200 kvadratmeter stor
mötesyta, restaurang, bar och gym.

Mat & dryck
I restaurang Brasserie X väntar en helt ny mat- och
dryckesupplevelse där klassiska franska rätter möter våra
nordiska råvaror. Vår matfilosofi är att laga enkla, vällagade
rätter anpassade efter säsong. 
I lobbyn finns även en bar som erbjuder skön stämning, enklare
förtäring, snacks och dryck.

421 hotellrum

11 större mötesrum

5 mindre mötesrum

600 stående

550 sittandes

Restaurang & bar

Gym

Fri wi-fi

5 min från flygplats

5 min från tågstation

Fri shuttle 

 



172

Eventsalen 1 177 172 92 - - 96 104

Eventsalen 2 173 172 96 - - 96 104

Eventsalen 3 221 172 128 - - 100 144

172

Blåklint 1 117 172 56 36 40 48 -

Blåklint 2 84 172 36 30 36 36 -

172

Vildkaprifol 1 54 172 39 20 28 24 -

Vildkaprifol 2 97 172 50 34 40 48 -

Prästkrage 1-2 65 172 24 20 24 32 -

172

Prästkrage 2 33 172 12 10 12 16 -

Linnea 56 172 24 20 28 24 -

Skogsstjärna 18 172 - - 6 - 6

Ängsklocka 18 172 - - 6 - 6

Grupprum 3 st 16 172 - - 6 - 6

Game room 2 st 14 172 - - 6 - 6

Kungsängslilja 123 172 60 44 44 48 -

Meeting that matters
Vill du ha en effektiv och samtidigt minnesvärd konferens? Då har du kommit rätt! 
Vi har 16 ljusa, moderna och flexibla lokaler som passar alla typer av möten, events och konferenser. Här
hittar du allt från mindre möteslokaler till riktigt stora konferenslokaler där upp till 550 personer ryms. Med
den senaste tekniken finns också det du behöver för att streama ditt nästa digitala möte eller event. Sist
men inte minst, vår professionella, kreativa och kunniga personal har som mål att göra allt för att överträffa
era förväntningar.

Eventsalen
Vår största lokal tar upp till 550 personer och ligger på ett avskilt våningsplan med en rymlig tillhörande
eventyta. Med modern teknik och dagsljus från stora fönster är lokalen perfekt för, stora events, mässor och
bankettmiddagar.

Quality break
Vår uppskattade fikabuffé med både söta och salta godsaker inkluderar även popcorn och mjukglass, som
dessutom finns tillgängligt hela dagen. Garanterat en succé! 
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Quality Hotel Arlanda XPO
q.arlanda@choice.se
+46 (0)8 59511100
nordicchoicehotels.com
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