HOTELL
Fram till början av februari kommer flera hotell nära konferensanläggningen 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 Gävle är begränsat.
För att boka dessa rum mejlar eller ringer man respektive hotell och använder bokningskod:
BRÅ2022 (förutom Scandic Gävle Väst där bokningskoden är BBRA060422)
Brå har reserverat rum 6–8 april.

Nedan nämnda priser är per rum per natt, inklusive frukost och moms.
2home Hotel Gävle
Här får du en god natts sömn i ett av 65 modernt utrustade rum. Du möts av en trivsam och familjär
atmosfär och har endast några hundra meter till Gävle centrum. Med endast 10 minuter till fots till
Gävle centralstation och 15 minuter till Gävle konserthus.
Enkelrum/natt: 990 kr
Dubbelrum/natt: 1190 kr
Tel: 026-15 89 88
E-post: gavle@2homehotels.se
Webb: www.2homehotels.se

Best Western Hotel City Gävle
Ett charmigt och nyrenoverat hotell i cityläge intill Gallerian Nian och Stortorget. Hotellet är rökfritt,
samt har 100 fräscha rum som alla har kabel-TV, wi-fi, dusch och toalett. I hotellet finns även
konferens- och eventlokaler, restaurang, samt bar med fullständiga rättigheter. Med endast 15 minuter
till fots till Gävle centralstation och 5 minuter till Gävle konserthus.
Enkelrum/natt: 937 kr
Dubbelrum/natt: 1050 kr
Tel: 026-612600
E-post: reception@hotelcity.nu
Webb: www.hotelcity.nu

Clarion Hotel Winn
Beläget mitt i centrala Gävle med närhet till shopping och sevärdheter. Med ett stort utbud av
konferens- och mötesrum, bar- och restaurang Brasserie Absint och relaxavdelning med gym och pool.
Med endast 15 minuter till fots till Gävle centralstation och 10 minuter till Gävle konserthus.
Enkelrum standard/natt: 1018 kr
Dubbelrum standard/natt: 1302 kr
Enkelrum superior/natt: 1218 kr
Dubbelrum superior/natt: 1502 kr
Tel: 026-647002
E-post: cl.winn.gavle@choice.se
Webb: https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/gavle/clarion-hotel-winn-gavle/

Scandic Gävle Väst
Scandic Gävle Väst ligger nära naturen med endast 5 minuters bilresa in till Gävle konserthus.
Wi-fi är fritt i hela hotellet. Passa på att låna en cykel i receptionen och utforska hotellets omgivningar.
Vår fria parkering är uppskattad av våra gäster.
Enkelrum/natt: 1061 kr
Dubbelrum/natt: 1365 kr
Tel: 08-517 517 00, tonval 1 (Uppge bokningskod: BBRA060422)
E-post: gavle@scandichotels.com
Webb: https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/gavle/scandic-gavle-vast

