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QUALITY HOTEL WINN HANINGE 
Sveriges mest tillgängliga hotell. 

VÄLKOMMEN TILL QUALITY HOTEL WINN HANINGE! 
Vi har under 2016 renoverat hotellet och målet har varit att bli  Sveriges 
mest tillgängliga hotell. Inkluderande universal design som ska göra det 
enkelt för alla att mötas! 
 
OM HOTELLET: 
Det mesta du som gäst behöver ligger på entréplan; reception, bar (båda i 
olika höjdnivåer), restaurang, våra två största konferenslokaler, handikapp-
toaletter samt ett antal hotellrum. En våning upp har vi även en helt ny kon-
ferensavdelning med 12 ljusa möteslokaler. Tre hissar tar er enkelt upp dit. 
För dem med synnedsättning sker även all skyltning med punktskrift och 
taktila stråk leder dem rätt. Hela hotellet är rökfritt, vi använder inga doftljus 
och har inga blommor med stark doft. Ledhundar är naturligtvis välkomna. 
 
HOTELLRUMMEN: 
Vi har 12 stycken handikappanpassade hotellrum. Vi har även några rum an-
passade för syn– respektive hörselnedsättning. Duschstol finns att låna, säg 
bara till vid bokning eller i receptionen. Tvätt och städ sker med oparfyme-
rade medel. 
 
KONFERENS: 
Fast hörselslinga finns i vår största lokal samt även i två mindre lokaler. Vi 
har även en portabel hörslinga, säg bara i god tid innan så installerar vi den.  
I våra två största lokaler har vi scen med ramp. Vår konferensbuffé är byggd i 
olika höjdnivåer och pausmöbler är lätta att ta sig i och ur. Specialkost och 
allergier hanteras väl även i stora grupper. 
 
SÅ HÄR ENKELT TAR DU DIG HIT: 
Reser du kommunalt finns hiss från perrongen på station Handen. Sedan är 
det ca 200 meter trottoar till hotellentrén som är i marknivå. Utanför fastig-
heten finns ett antal handikapparkeringar för dig som kommer med egen bil. 
Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om tillgänglighet! 
Ring oss på telefon 08– 745 75 00 eller skicka ett mail till: 
q.winn.haninge@choice.se 
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