QUALITY HOTEL TM ARLANDA XPO
HOTELLFAKTA
TILLGÄNGLIGHET
10 min till Arlanda
20 min till Stockholm City
20 min till Uppsala City
0 min Scandinavian XPO
KAPACITET
421 hotellrum
2202 m2 mötesyta
Mötesrum: 17
Eventsal: 600 m2
Bankett: Ja
SERVICEUTBUD
Gym & bastu
Restaurang, bar & lounge
Q Zone: Shuffleboard, Fussball
Gratis WIFI
Gratis Airport Shuttle
Gratis parkering

Say hi to the Future of meetings!
This is what's happening!

Arlanda flygplats utvecklas för fullt, så gör även Quality Hotel Arlanda XPO.
Vi ska få ytterligare ett hotelltorn och i November 2020 hittar du oss fullt
nyrenoverat och i hjärtat av Scandinavian XPO - Sveriges nya mässarena
med kapacitet för över 5000 personer.

Överlägsen förbindelse med flyg, tåg, buss och bil

10 minuter till Arlanda Flygplats gör att vi kan samla besökare från alla Skandinaviens
huvudstäder inom en timme. Airport shuttles går till och från hotellentrén var 30:e
minut och parkering ligger i direkt anslutning till hotellet. Kort och gott, vi har samlat
världen vid din hotelldörr!

Mat och Dryck

är något som har störst påverkan på människor och på miljön. Vi brinner för
närproducerade och ekologiska råvaror och tycker det är viktigt med gröna, fräscha
och inte minst goda rätter som tar hänsyn till både miljön och matsvinn.

ADRESS
Cederströmsslinga
11,Arlandastad
KONTAKT
q.arlanda@choice.se
www.choice.se/quality/arlanda

We Care - hållbarhet inom Nordic Choice Hotels

Inom Nordic Choice Hotels delar vi en tradition och en kultur att göra mer än det som
förväntas av oss - för gästerna, våra medarbetare, samhället och miljön.
Vi kallar detta arbete för WeCare. WeCare är en del av vår identitet och av vår kultur.
Det är vi stolta över. Du kan läsa mer om vårt samhällsansvar på choice.se

Sweet Dreams Stay

Om du väljer att hoppa över att städa ditt rum när du stannar längre än en natt,
donerar vi pengar till UNICEF och deras arbete mot människohandel.

QUALITY HOTEL TM ARLANDA XPO

Meeting that matters!
Oändliga mötesmöjligheter

Hotellets optimala läge till Arlanda Flygplats och Scandinavian XPO möjliggör för oändliga
mötesmöjligheter till dig och dina kollegor. Vår konferensavdelning passar perfekt för mässor, event, konferenser,
möten och är omsorgsfullt planerad för både besökare, utställare och arrangörer. I hotellets Q-Zone kan du
utmana dina kollegor i en omgång Shuffleboard eller Fussball. Och som en liten bonus serverar vi alltid mjukglass
och popcorn till våra konferens- och mötesdeltagare. En garanterad succè!

EVENTSALEN

SCANDINAVIAN XPO MÄSSHALLAR

– 600 m stor
– Kapacitet 700 personer
– Perfekt för det stora mötet, kick-offen
eller bankettmiddagen.

- 3 mässhallar möjliggör 5000 besökare samtidigt
- De stora mässhallarna kan även delas av till mindre ytor
för att hantera events av alla slag och storlekar.
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Gratis Flygtransfer
Gratis Parkering
Popcorn
Mjukglass

EVENTSALEN			KVM		Bio		Skol		
E 1-3				600		400		310
E1						125		96
E2						125		96
E3						150		122
KONFERENSLOKALER		
KVM		
Bio		
Skol Board
A				200,5				96		
A1				117				60
A2				83,5				36
B				122,5		96		60
B1				60		48		30
B2				62,5		50		30
C				15		109		70
C1				54		39		20
C2				97		70		50
D1				32					12
D2				32					12
F				17,5					8
G				16					8
H				56		30			24
3 st grupprum 		16					6

Gym
Restaurang
Bar

