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Hos oss är det insidan som räknas. Vårt hotell ligger endast 17 km från Arlanda och 30 minuters 
bilfärd från centrala Stockholm. Från hotellet har du närhet till både köpcentrum och aktiviteter. 

Service
Njut av god mat och dryck i vår nyrenoverade restaurang Köksbaren. Träna på hotellets välutrustade gym eller 
koppla av i relaxavdelningen där du finner både jacuzzi och bastu. Fri parkering med parkeringstillstånd som 
hämtas i receptionen.

Mötesservice
Hotellet har 10 mötesrum med plats för 2-200 personer. Ett medvetet möte handlar mycket om ett respektfullt 
användande av resurser. Det är därför vi har tillbringare med vatten istället för buteljerat, Svanenmärkt mötes-
material samt Krav-och rättvisemärkt kaffe på våra bufféer.

Det ska vara enkelt att boka möten på Scandic. Därför har vi samlat det viktigaste för ditt möte eller din  
konferens paketerat i ett antal erbjudanden. På så sätt kan du enkelt beräkna vad mötet kommer kosta.  
Eftersom du vet vad du får från oss, kan du i lugn och ro förbereda dig på kursinnehållet. Vänligen kontakta oss 
för din offert: meeting.upplandsvasby@scandichotels.com 

Logi
Rummen är modernt utrustade med TV, dusch, strykjärn & hårfön. Samtliga rum har trägolv och fritt wifi.  
I rummet finns en sittgrupp och arbetsyta. I våra familjerum har du gott om plats för alla, hos oss kan den stora 
familjen på fem personer få bo tillsammans.

Sportgrupp
– Sportkortpriser
– Stor gratisparkering för bussen 
– Sportmål
– Många olika rumskategorier

Välkommen till Scandic. En hotellkedja med närmare 230 hotell i sju länder för dig 
som är van att göra medvetna val även på resande fot. Alla våra hotell har sin egen 
personlighet och särprägel men mycket är gemensamt så att du alltid ska känna 
igen dig. Hos oss ingår till exempel alltid en stor frukostbuffé och du surfar alltid 
fritt och trådlöst. Vi hoppas att du ska trivas.

Scandic Upplands Väsby 
Hotellöversikt
Antal rum 156
Rökfria rum  156
Handikappanpassade rum  2
Bastu och jacuzzi  Ja
Restaurang/cafe ja
Garage  nej
Parkering utomhus ja
Shop ja
Möten/events Ja
Miljömärkning  Svanen
Avstånd till city  25 km
Avstånd Arlanda 17 km
Avstånd tåg 2,5 km
Trådlöst Internet Ja
 
Alltid på Scandic
- Du kan alltid få något att äta
- Du surfar fritt och enkelt
- Du bor alltid tryggt och säkert
- Du kan checka ut online
 
Läs mer på scandichotels.se

VÄLKOMMEN TILL

SCANDIC UPPLANDS VÄSBY 


