Scandic Norrköping Nord/City
- Gratis parkering (Nord)
- Garage (City)
- A la Carte Restaurang
- Relax, pool och bastu

Alltid på Scandic
- Vår stora frukostbuffé
- Fritt WiFi på hela hotellet
- Moderna & välutrustade gym
- Shop som har öppet dygnet runt
- Hög tillgänglighet, så att alla känner
sig välkomna
- Över 5000 digitala tidningar
- Utcheckning online

Läs mer på
scandichotels.se/norrkopingnord

VÄ L KOMME N T I LL

SCANDIC NORRKÖPING
En mötesupplevelse utöver det vanliga! Scandic Norrköping är stolta samarbetspartners med AM Event och vill därför erbjuda dig
som kund den bästa helhetslösningen med allt från konferenslokaler, logi, mat och dryck.
När ni bokar er aktivitet genom AM Event tillhandahåller ni också rabatt på logi och mat. Vänligen kontakta oss för hotellvisning
samt möjlighet att höra vad just ert företag önskar!
Scandic Norrköping Nord - Erbjuder 11st konferenslokaler med plats för den lilla gruppen på 5-10 personer och upp till 120st
personer. Hotellet har över 500 bäddar och ligger i nära anslutning till väg E4, endast 15 minuter med bil till "The Ranch".
I vår relaxavdelning finner ni pool, bastu och gym! Under sommar halvåret och när vädret tillåter tänder vi upp vår gigantiska
kolgrill. Ni kan då njuta av nygrillat med kalla drycker på vår uteservering "Bryggan"...
Scandic Norrköping City - Passar dig som önskar ha nära till stadens alla faciliteter samt är tåg/buss buren. Hotellet ligger
nämligen endast ett stenkast från resecentrum och mitt i citykärnan! Vår nya restaurang tar upp till 250st sittande personer. Här
får du uppleva "the modern cuisine" samt en förstklassig bar! Hotellet är ett av Norrköpings största med plats för över 550st
personer. På vår översta våning finns möjlighet att njuta i vår utomhuspool samt värma dig i bastun...

Kontakt Patrik Andersson | patrik.andersson@scandichotels.com | Telefon 011 495 55 05

