
QUALITY HOTEL TM VIEW

Där allting möts

I händelsernas centrum
På Quality Hotel View befinner du dig verkligen i händelsernas centrum. Hotellet 
ligger mitt i hjärtat av den nya stadsdelen Hyllie i Malmö, som blir ett nav i en av 
Europas mest dynamiska regioner - Öresundsregionen. Med grannar som Malmö 
Arena, MalmöMässan och Emporia köpcentrum, befinner du dig på gångavstånd 
från shopping, restauranger, konserter, mässor, utställningar och mycket mer. Kort 
sagt - en mötesplats i ordets verkliga betydelse. 

Hotellrum & à la carte restaurang
Hotellet erbjuder 302 väldesignade och bekvämt inredda rum med totalt 620 
bäddar. På sextonde våningen erbjuder vi en VIP-svit med bästa möjliga utsikt. Vår 
lunch- och à la carte restaurang Brasserie X, ett franskt brasserie med influenser 
från den skånska och danska matkulturen, kan ta upp till 342 gäster. 

3 min till Malmö/25 min till Köpenhamn
På bara 3 minuter kan du ta dig med tåg till Malmös centrum. Staden är full av liv 
hela året runt med ett stort utbud av vardagsnöjen, varje dag i veckan. Malmö har 
någonting för alla, från shopping, prisbelönta restauranger och barer till museum, 
teatrar och konserthus. Malmö ligger också väldigt nära Köpenhamn, Danmarks 
huvudstad. Med tåg når du Köpenhamns centralstation på bara 25 minuter. 

Välkommen till Quality Hotel View!

TILLGÄNGLIGHET
3 min till Malmö Centrum

25 min till Köpenhamn C

12 min till Copenhagen Airport

Intill Hyllie Tågstation

Gångavstånd till köpcentrum, 

arena, mässa och badhus

KAPACITET
302 rum

1 VIP-svit

28 tillgänglighetsanpassade rum

Restaurang för 342 gäster

SERVICEUTBUD
Gym, relax & bastu

Garage

Restaurang, bar & lounge

Gratis wifi

ADRESS
Hyllie Stationstorg 29

Tel: +46 40-37 41 00

E mail: q.view@choice.se

www.choice.se/quality/view



QUALITY HOTEL TM VIEW

Möten & Event
Ett komplett konferenshotell
Med 21 konferenslokaler och en total kapacitet för 1 050 personer kan vi hjälpa 
dig att arrangera allt från mindre möten och konferenser till mässor, banketter och 
kongresser. Vi kan ta hand om event, mingel och middagar för omkring 800 personer. 
Med ett brett urval av festmenyer kan vi skräddarsy evenemang helt efter era 
önskemål. Lokaler och möblering kan anpassas efter varje mötes unika behov och vi 
erbjuder även en professionell Quality Meeting Advisor som hjälper till med allt från 
agenda till teknik. Allt enligt vårt motto: It´s taken care of! 

Öresundssalen

– 510 m2 stor och 5 meter i tak.
– Plats för 500 personer i biosittning alt.
  bankett med långa bord.
– Delbar i 3.
– Trossar redan på plats i taket.
– Perfekt för det stora mötet, kick-offen eller
   bankettmiddagen. 

Ströget

– 308 m2 stor och 2,5 meter i tak.
– Delbar i 4.
– Lägg till break-out delen och få en 
   utställningsyta på över 400m2.
– Bygg en catwalk för uppvisningar av den 
   senaste klädkollektionen.
– Perfekt för utställningar, billanseringar eller modeshower. 

KAPACITET KONFERENS
Mötesrum: 21

Total kapacitet: 1050 personer

Kongresshall: 500 personer

Lobbybar/Lounge: 85 personer

Restaurang: 342 personer

Banketter: 400 personer

VIP-svit: tillgänglig för 

mindre möten 
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