
 
 

 

HOTELLRUM I BORÅS 

 

Fram till i mitten av januari kommer flera hotell i Borås att erbjuda ett antal rum för i första 

hand konferensdeltagare. Därefter kommer denna pott att reduceras successivt, och varken 

Brå eller hotellen kan garantera hur länge det finns tillgängliga rum. Vi rekommenderar er 

därför att boka rum så tidigt som möjligt, inte minst för att antalet hotellrum i Borås är 

begränsat. 

 

För att boka dessa rum mejlar eller ringer man respektive hotell och använder bokningskod: 

BRÅ2023 (förutom Scandic Plaza Borås där bokningskoden är BBRO280323) 

 

Brå har reserverat rum 28–30 mars. 

 

 

Nedan nämnda priser är per rum per natt, inklusive frukost och moms. 

 

Best Western Plus Hotell Borås 

Välkommen till ett mysigt hotell i Borås. Med ödmjukhet och värme hälsar vi dig välkommen 

och erbjuder det som vi tycker är viktigt för en lyckad vistelse, dvs. skön säng, bra 

internetuppkoppling, god och näringsriktig frukostbuffé och inte minst personligt 

bemötande! Endast 5 minuters promenad från Borås Kongress. 

 

Standard enkelrum/natt: 1163 kr 

Business enkelrum/natt: 1443 kr 

Tel: 033-799 01 00 

E-post: info@hotellboras.se  

Webb: www.hotellboras.se     

 

Comfort Hotel Jazz 

Comfort Hotel Jazz ligger på Borås huvudgata, Allégatan, mitt i city. Hotellet består av 

reception, restaurang, gym, bastu, varmgarage, konferenslokal och 97 hotellrum. Ett perfekt 

val för dig som söker bekvämlighet. Endast 5 minuters promenad från Borås Kongress. 

 

Standard enkelrum/natt: 1580 kr 

Standard dubbelrum/natt: 1780 kr 

Tel: 033-799 45 02 

E-post: co.jazz@choice.se  

Webb: https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/boras/comfort-hotel-jazz/  
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Hotell Solhem Park  

Välkommen till Hotell Solhem Park. Hos oss bor du i ett lugnt område utanför stadskärnan. Vi 

ligger på 30 minuters gångavstånd till Borås Kongress och 10 minuters gång till stadsbussen. 

Med våra 66 rum erbjuder vi ett personligt och familjärt boende.  

 

Standard enkelrum/natt: 1075 kr 

Dubbelrum twin/natt: 1375 kr 

Tel: 033-100 110 

E-post: info@solhempark.se   

Webb: www.solhempark.se    

 

Quality Hotel Grand 

Hotellet är beläget mitt i centrala Borås med Stadsparken och ån Viskan som närmaste 

grannar. En kort promenad bort på ca 300 meter ligger Borås Resecentrum och till Landvetter 

Flygplats är det endast 42 km. Hotellet har begränsat antal parkeringsplatser som kan 

förbokas och kostar 215 kr/dygn. Mittemot entrén finner ni även Pallas parkeringshus med 

380 platser. Endast 10 minuters promenad från Borås Kongress. 

 

Standard enkelrum/natt: Från 1159 kr 

Standard dubbelrum/natt: Från 1260 kr 

Tel: 033-799 00 00 

E-post: q.grand.boras@choice.se 

Webb: https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/boras/quality-hotel-grand-boras/  

 

Scandic Plaza Borås 

Scandic Plaza Borås har ett centralt läge mitt i Borås, nära högskolan och tågstationen. Högst 

upp i Plaza-tornet finns en relaxavdelning med gym, bastu och jacuzzi. Middagen avnjuter du 

i vår trivsamma hotellrestaurang. Efter middagen är du välkommen till vår bar där du kan 

koppla av en stund. Som hotellgäst har du fritt wifi i hela hotellet. Endast 2 minuters 

promenad från Borås Kongress. 

 

Standard enkelrum/natt: Från 1192 kr 

Standard dubbelrum/natt: Från 1495 kr 

Tel: 08-517 517 00, tonval 1 (uppge bokningskod: BBRO280323) 

Webb: https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/boras/scandic-plaza-boras (uppge 

bokningskod: BBRO280323) 
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