FIRST HOTEL NORRTULL

First Hotel Norrtull ligger i stadsdelen Vasastan, centralt i Stockholm.
Beläget i den nästan 100 år gamla byggnaden som en gång var Sveriges
vin och spritcentral, s.k. vinlagret. Flygbussarna från Arlanda stannar precis
utanför entrén, och inom ett par kvarter finns både tunnelbana, bussar och
pendeltåg. Det är lika enkelt att ta sig till Stockholmsmässan i Älvsjö som till
Stockholms Centralstation.
Hotellet erbjuder 129 ljusa och moderna rum, restaurang samt konferens
och festvåning för upp till 400 personer. Du parkerar smidigt och lätt i
garaget som ligger under hotellet, därifrån tar du hissen direkt upp till
receptionen.
First Hotel Norrtull är en perfekt utgångspunkt för dig som vill uppleva
Stockholm. Ett stenkast från hotellet ligger Friends Arena för konserter
och events, kungliga nationalstadsparken Hagaparken för rekreation och
miljöombyte, samt S:t Eriksplan med restauranger, barer och shopping.
Konferens / event / festvåning
Vi utnyttjar våra lokalers charm och skapar en speciell atmosfär som
genomsyrar hela byggnaden. I dagsläget erbjuder vi 5 lokaler i varierande
storlekar. I våra unika ytor kan vi arrangera en mängd olika event och
festarrangemang för upp till 550 minglande gäster.Minimässor, utställningar,
produktlansering, modevisning, kickoffer och fester av alla dess olika slag.
Varför inte en stor sommarfest på vår fina innergård?

VÄLKOMMEN ATT UPPLEVA STOCKHOLM HOS OSS
First Hotel Norrtull
S:t Eriksgatan 119
113 43 Stockholm

Tel: 08 300 350
E-post: info@hotelnorrtull.se
Hemsida: www.firsthotels.se/norrtull

Rum
Totalt antal rum: 129
Totalt antal bäddar: 320
10 enkelrum standard
54 dubbelrum standard
32 familjerum
32 dubbelrum superior
1 svit
Restaurang / festvåning /event
Restaurang Arthur´s: 80
Lobbylounge: 150
Boule: 150
Galleriet:400
Innergård: 550
Konferens
Antal mötesrum: 5
Antal grupprum: 4
Maxkapacitet: 230 i biosittning
Kommunikationer
Flygbuss Arlanda: 0 m
Lokalbuss: 200 m
Tunnelbana: 600 m
Pendeltåg: 1000 m
Avstånd
Arlanda: 39 km
Stockholm centralstation: 3 km
Stockholmsmässan: 10 km
Karolinska Institutet: 1,5 km

