
VÄLKOMMEN TILL QUALITY HOTEL WINN HANINGE! 
Vi har under 2016 renoverat hotellet och målet har varit att bli  Sveriges mest 
tillgängliga hotell. Inkluderande universal design som ska göra det enkelt för 
alla att mötas! 
 
Vi har byggt en helt ny och fräsch konferensvåning, med lokaler för alla  
sorters människor och möten. Från det allra minsta mötet till den stora  
kickoffen. Totalt har vi 15 nyrenoverade möteslokaler med kapacitet från 2 till 
200 personer. 
 
UNDER KONFERENSEN: 
Våra flesta lokaler är flexibla och möbleras efter era behov. Alla våra lokaler är 
ljusa och utrustade med takhängd projektor alternativt storbilds-tv. De två  
största lokalerna har scen samt PA system med trådlösa mikrofoner.  Dessa kan 
förutom att användas som mötesrum även förvandlas till rum för middag eller 
event. Fast hörselslinga finns i vår största lokal samt även i två mindre  
lokaler. Vi har även en portabel hörslinga, säg bara i god tid innan så installerar  
vi den.  
 
För övernattande konferenser kan vi erbjuda 119 hotellrum, varav 12 är fullt  
tillgänglilghetsanpassade. Ni har självklart tillgång till vårt populära koncept 
Quality  Breaks med mjukglass och popcorn. Som övernattande konferensgäst 
har du också fri tillgång till närbeläget gym där de erbjuder styrketräning, spin-
ning, yoga mm. Vi vet också vikten av att mötena ska vara roliga, effektiva samt 
teambildande och vi hjälper er gärna med förslag på olika aktiviteter, både inom-
hus och utomhus. Vår kompetenta personal erbjuder er förstklassig service och 
finns lättillgängliga på plats. 
 
OMGIVNINGARNA: 
Ca 500 meter från hotellet ligger Rudans friluftsområde med möjlighet till fiske, 
bad och motion. På promenadavstånd finns Haninge Centrum med  
stort köpcentrum. 
 
SÅ HÄR ENKELT TAR DU DIG HIT: 
Pendeltåg från Stockholms Central till station Handen, restid ca 25 minuter. 
Med bil avfart Haninge Centrum från väg 73 eller E4/E20, restid till City ca 20  
minuter.  
 
Ring oss på telefon 08– 745 75 20 eller skicka ett mail till: 
q.conference.haninge@choice.se 
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