Välkommen till Best Western Plus Park Airport Hotel - ett
familjärt och modernt hotell med goda konferensmöjligheter
vid Stockholm Arlanda Flygplats.
Läget - bara fem minuter till Arlanda Flygplats och 30 minuter till Stockholm City - är idealiskt för
både affärs- och privatresenärer som befinner sig i transit eller med tidiga eller sena
flygavgångar att passa, eller för att samla mötesdeltagare från när och fjärran.
Hotellets koncept är en kärleksförklaring till Stockholm, en hyllning som återfinns i en mängd
små och stora detaljer - från bilderna på väggarna och namnen på mötesrummen till menyn i
restaurangen.
Best Western Plus Park Airport Hotel öppnade den 1 november 2016 - läs mer och boka på
www.parkairporthotel.se
Varmt välkommen önskar familjen Azizsson!
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Wherever Life Takes You, Best Western Is There®.
Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated.

Hotellrum
De 124 hotellrummen med sina totalt 183 bäddar, utgörs av 62 enkelrum, 34 dubbelrum, 13
business rum, 10 familjerum och 5 deluxe rum. Totalt finns 4 tillgänglighetsanpassade rum på
hotellet.
Mat & Dryck
Under dygnets alla timmar samlas våra gäster i vår stora, ombonade lounge för att äta från à la
carte-menyn, beställa en drink från baren, koppla av, umgås eller arbeta - vid varje bord finns
eluttag för dator och laddare.
”Best Breakfast”
Frukostkonceptet ”Best Breakfast ” är speciellt framtaget för Best Western. För dig som gäst
innebär det bland annat att allt du hittar på vår frukostbuffé i största möjliga mån är
närproducerat och ekologiskt, samt att här alltid finns hembakat bröd och färskbryggt kaffe.
Effektiva möten
Närheten till Stockholm och Arlanda Flygplats gör hotellet till den perfekta samlingspunkten för
ditt möte, konferens eller kick-off. Vår projektledare för möten hjälper dig att planera ett effektivt
och innehållsrikt möte som överträffar dina förväntningar.
Mötesrum
De fyra mötesrummen rymmer upp till 42 personer och är självklart utrustade med den senaste
tekniken.
Lokal
Gamla Stan
Stadshuset
Riddarholmen 32
Skeppsbron

Bio
56
18
36
40

Skol
30
12
18
22

Styrelse
24
14
14
20

U-bord
24
18
16
18

Öar
32
24
24
24
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Träning och rekreation
Gäster som vill vara aktiva under vistelsen kan träna i hotellets välutrustade gym, ta en tur i
närliggande motionsspår eller spela en golfrunda.
Parkering
Hotellet har egna parkeringsplatser utanför hotellet, platser för laddning av elbil. För dig som ska
resa, finns en inhägnad och övervakad långtidsparkering.
Miljöarbete
Hotellet är certifierat av Svanen och omtanken om vår miljö genomsyrar alla led i vår
verksamhet. Ett exempel på detta är att vi, tillsammans våra kollegor inom besöksnäringen i
Sigtuna, är aktiva i ett klimatsamarbete för regionens hållbara utveckling.
Ta dig hit
En gratis och miljövänlig transferbuss avgår varje halvtimma till och från samtliga terminaler på
Arlanda Flygplats. Från terminalerna når du enkelt Arlanda Express, flygbussar och pendeltåg
från Stockholm och Uppsala (pendeltågen stannar även vid Märsta Station).
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