
Skandinaviens närmaste mötesplats
Clarion Hotel Arlanda Airport är ett levande förstklassigt 
hotell i hjärtat av Arlanda flygplats med en himmelsk 
utsikt. En plats för möten, mat och upplevelser.

När du kliver in i hotellet stannar du upp och insuper 
den levande miljön med en känsla av att du är i New 
York på trendiga Manhattan eller mitt i Londons city-
puls. Skaparna och kreatörerna är Björkén Architects 
och Artitektbyrån AROS, numera Sweco Architects. 

Vi bjuder på en kulinarisk resa som får dina smaklökar 
att frestas av lokala och globala smaksensationer. För 
träning och avkoppling finns gym, bastu, uteterrass och 
en uppvärmd utomhuspool.   

Med ett unikt läge vid kommunikationernas mest 
centrala punkt tar du dig lätt ut i världen, eller hem. 

 
HOTELlfakta
Clarion Hotel Arlanda Airport öppnade 1 november 
2012 med visionen att bli Europas bästa flygplatshotell.

 

Antal rum:
414 designade hotellrum

Rumstyper:
229 Standard varav 10 handikappsanpassade
167 Superior varav 7 handikappsanpassade 
5 Deluxe, alla med mötesfaciliteter
13 sviter varav 6 med mötesfaciliteter

 
Största mötesrum:
Hartsfield-Jackson-Atlanta, delbar i 3, 800 kvm, 
6,5 meter i takhöjd med plats för 900 personer. 
Drömmen för kreativitet. 

Antal mötesrum:
44 ljusa möteslokaler med senaste tekniken. 

Bar & Restaurang:
- Kitchen & Table, by Marcus Samuelsson
-  Privata Lounger/mötessviter 5x10 och 6x6 personer
- Living Room
- Restaurang Runway 450 gäster
- Bankettmiddag 520 gäster vid runda bord,
 700 gäster vid raka bord.
 

meetings at clarion 
Hotel arlanda airport 



mötesrum kvm bio skol
runda
bord u-bord styrelse

antal
rum

Hartsfield-Jackson-
Atlanta

800 900 460 520 1

Hartsfield 265 266 230 150 72 1

Jackson 265 266 230 150 72 1

atlanta 265 238 170 150 72 1

Los angeles International 70 84 56 40 28 22 1

Tokyo 95 92 66 60 34 1

Beijing Capital 145 160 112 80 42 1

Chicago o´ Hare 145 160 112 80 42 1

Beijing, Capital, Chicago, 
O´Hare

72 70 52 40 28 22 4

Mötessviter våning 12 43 4-10 11

Mötesrum Top floor  med 
flexibel sittning

41-56 40 26 18 22 6

Mötesrum  top floor med 
styrelsebord

21-87 18 12-14 12

ETT LYCKAT MÖTE
En framgångsrik konferens kräver inte enbart rätt teknisk 
utrustning, god planering och ett  professionellt genom-
förande. Clarion Hotel Arlanda Airport  strävar dessutom 
efter att med inspirerande atmosfär, personligt engage-
mang och god mat skapa de bästa  förutsättningarna för en 
lyckad och givande konferens.

Din egen projektledare tar hand om konferensen från idé, 
till genomförande till uppföljning.

Kommunikationer
Hotellet ligger mitt på Arlanda flygplats mellan terminal 
4 och 5 med en inglasad bro från Sky City till hotellets 
reception. Utmärkta kommunikationer finns till hela 
världen med både flyg, tåg, taxi, Arlanda Express och buss.

KONTAKT
För mer information, offert och bokning kontakta oss på: 
conference.cl.arlanda@choice.se eller 08-444 18 10.

Möte, konferens, event & kongress 
Med 44 ljusa och fräscha lokaler innehållande den senaste tekniken kan vi ordna möte, konferens, event och kongress från 
2 till 900 personer.  Det finns något för allt och alla. För mindre möten har vi mötesrummen högst upp i hotellet på Top 
Floor med utsikt och en trappa ner, mötessviterna för det lilla mötet. För den större konferensen erbjuder vi våning 2 med 
flera större lokaler, grupprum och mingelytor. Hotellets största lokal heter Hartsfield Jackson Atlanda och tar upp till 900 
personer. Lokalen är delbar i tre, 800 kvm stor, 6,5 meter i höjd, har snygg heltäckningsmatta. Här samlas man för 
konferens, kongress, till mingel, middagar, show och fest. 
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