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Stående deltagare

140
Sittande deltagare

Come as colleauges, leave as 
friends

Bo riktigt bra mitt i centrala Växjö med härlig relaxavdelning och 
spännande upplevelsepaket. Golf, glaskonst, design.
Sköna omgivningar. Stadens utbud av butiker, attraktioner och 
sevärdheter inom gångavstånd.  

Quality Hotel Royal Corner är ett fyrstjärnigt affärs- 
och konferenshotell med gott om parkeringsplatser, 
både fria platser utomhus och varmgarage mot en 
avgift. 

På nedre plan finns en relaxavdelning med gym, 
bastu, pool och bubbelpool.

Alla våra 160 rum är rökfria och har fri 
Internetuppkoppling. 

Receptionen är öppen dygnet runt för bästa tänkbara 
service. 

Vi är mycket stolta över att Quality Hotel Royal 
Corner är ISO 14001-certifierad. Vi har också fått 
Tripadvisors utmärkelse som GreenLeader. 

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 samhallsansvar på choice.se.



Quality Hotel™ Royal Corner
T: +46 (0) 470 70 10 06
E: meeting.royalcorner@choice.se
Liedbergsgatan 11, 
SE-352 32 Växjö
www.royalcorner.se

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 för människohandel.  

Våra konferens- och möteslokaler
Vår konferensavdelning har totalt 10 konferens- och grupprum med plats för allt från 2 upp till 140 personer. 
Alla rum har komfortkyla och naturligt dagsljus. Samtliga rum är fullt utrustade med tekniska hjälpmedel 
och vår personal finns alltid på plats för att hjälpa till.

 

Lokaler M² Skol U-bord Bio Öar  

Royal 1 + 2 176 90 50 140 70  

Royal 1 88 45 25 65 30  

Royal 2 88 45 25 65 30  

Gårdsby 45 25 18 35 16  

Ramnåsa 45 25 18 35 16  

Kronoberg 60 30 20 45 20  

Grupprum 5 st 20-30 Styrelse 6-8 - - -  

Gym Bar Parkering/Garage Relaxavdelning Restaurang


