
This is where it happens 
När luften fylls av förväntan inför resor som ska 
resas och alla fantastiska, magiska saker som 
ska hända. Någon är här för att möta upp  
kollegorna på konferens. Några är här för att 
gå upp tidigt och vill mest njuta av våra sköna 
sängar i ovanligt tysta rum. In strömmar gäster 
till baren och de mjuka sofforna i vårt Living 
Room. Och alldeles utanför lyfter och landar 
planen. 

BREATHLESS 
Jan-Ove Fogelberg och Anders Erikols heter 
arkitekterna från Aros Arkitekter, numera Sweco 
Architects, som blev andlöst inspirerade av 
den här platsen och av all rörelse runt omkring. 
Hotellets insida, inredning och ytor är inredda av 
Anders Björkén på Björkén Architects. 

Small talk, big business 
Vi har 44 mötesrum som ni kan välja bland. 
Oavsett om ni är 2 eller 900 personer.

Think Big 
Hotellets största lokal och drömmen för  
kreativitet,  Hartsfield-Jackson-Atlanta, är 800 
kvm och tar upp till 900 personer i biosittning. 

#Wecare 
100 % palmoljefri mat, ekologisk omelettbuffé,  
reducerat matsvinn, el-laddstolpar, biodling och 
egenproducerad honung. Vårt hjärta är med 
Trygga Barnen, Kvinnojouren och UNICEF. Vi 
bryr oss om vår planet och människorna på 
den.

Something to eat 
Smakresan börjar längst ner med frukost i 
Runway, barhäng och soffmys i Living Room för 
att avslutas på våning 12, i Kitchen & Table. Där 
smakerna lyfter högre än bästa Boeing 747. Alla 
råvaror är såklart noga utvalda.

A place in the sun  
Välkommen ut på Arlandas enda uteterrass med 
flygtornet som sällskap.

414 HOTEL ROOMs
430 rooms from January 2019
229 Standard 
157 Superior 
10 Familjerum 
3 Deluxe konferensrum (plats för 10 personer) 
7 Konferenssviter (för 4 p, bäddsoffa för 2 p.) 
8 Sviter 
17 handikappanpassade rum
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Hartsfield-Jackson-
Atlanta

800 900 460 520

Hartsfield 265 266 230 150 72 132 120

Jackson 265 252 230 150 72 132 120

atlanta 265 238 170 150 72 132 120

Los angeles International 70 84 56 40 28 20 30 30 36

Tokyo 95 92 50 60 34 20 36 36 48

Beijing Capital 145 160 108 80 42 60 80

Chicago o´ Hare 145 160 108 80 42 60 80

Beijing, Capital, Chicago, 
O´Hare

72 70 48 40 28 20 24 30

Mötessviter våning 12 43 4-10

Mötesrum Top floor  med 
flexibel sittning

41-56 40 26 18 18 24

Mötesrum  top floor med 
styrelsebord

21-87 10-16

Grupprum 6 st våning 2 36-38 36 26 20 16 18

CLOSER TO HEAVEN
45 meter upp med himmelsk utsikt finns Top 
Floor med 18 snyggt designade mötesrum. Här 
hittar du styrelsesittningar för upp till 16 personer 
och möblerbara rum för upp till 40 personer. Top 
Floor har en egen konferensreception som hjälper 
er med allt som ni kan tänkas behöva. Påfyllning 
av fantastiska bakverk till exempel. 

PAris or london?
Våra största mötesrum heter Paris och London 
och tar upp till 14 personer i styrelsebord. För er 
som vill ha det lite lyxigare. Inredda av självaste 
Petter Stordalen

TIME FLIES and so are you
Hotellet ligger mitt på Arlanda flygplats mellan 
terminal 4 och 5 med en inglasad bro från SkyCity 
till hotellets reception. Utmärkta kommunikationer 
finns till hela världen med både flyg, tåg, taxi,  
Arlanda Express och buss.

Let's have a talk!
För kontakt, offert eller mer information kontakta 
oss på: conference.cl.arlanda@choice.se eller  
08-444 18 10.

CREATIVE ARENA 
Med 44 konferenslokaler för 2 till 900 personer är möjligheterna många och begränsningarna få. Det 
finns något för allt och alla. För mindre möten har vi mötesrummen högst upp i hotellet på Top Floor 
med utsikt över landningsbanorna. 
För den större konferensen finns våning 2 med flera större lokaler, grupprum och mingelytor. Hotellets 
största lokal och drömmen för kreativitet heter Hartsfield-Jackson-Atlanda och tar upp till 900 personer. 
Lokalen är delbar i tre, 800 kvm stor, och 6,5 meter i höjd. Helt perfekt för konferens, kick-off, lansering, 
utställning, middag, fest och show. Din egen projektledare tar hand om konferensen från idé, till 
genomförande till uppföljning. LET'S TALK BUSINESS!
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