
 
 

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. Vi rekommenderar er att boka rum så tidigt som 

möjligt, inte minst för att antalet hotellrum i Gävle är begränsat. Varken Brå eller hotellen kan garantera hur länge det finns 

tillgängliga rum.  

 

För att boka dessa rum mejlar eller ringer man respektive hotell och använder bokningskoden angiven nedan.  

 

Hotellet behöver följande information för att kunna göra en bokning: 

- Ankomst- och avresedatum (Brå har reserverat rum 25-27 mars) 

- Gästens namn 

- Telefon 

- E-post 

- Bokningskod: BRÅ2020 

- Kreditkortsnummer samt utgångsdatum (för garanti och betalning av rummet) 

 

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

 

2home Hotel Gävle 

Nyrenoverat 2018 med en känsla av fräsch samtids-design. Här får du en god natts sömn i ett av 65 modernt utrustade rum. 

Med endast 5 minuter till fots till Gävle centralstation och stadens puls. 

 

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. 

 

Enkelrum/natt: 964 kr 

Dubbelrum/natt: 1081 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. 

 

Enkelrum standard/natt: 1048 kr 

Dubbelrum standard/natt: 1341 kr 

Enkelrum superior/natt: 1248 kr 

Dubbelrum superior/natt: 1448 kr 

Tel: 026-647000 

E-post: cl.winn.gavle@choice.se   

Webb: https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/gavle/clarion-hotel-winn-gavle/   
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Elite Grand Hotel Gävle 

På 4-stjärniga Elite Grand Hotel i Gävle erbjuds 124 rymliga hotellrum, två vackra sviter och den populära restaurangen Grands 

Veranda. Här bor du mitt i centrala Gävle med vacker utsikt över Gavleån i en anrik byggnad från 1901.  

 

Enkelrum/natt: 1137 kr 

Dubbelrum/natt: 1337 kr 

Tel: 026-4007300 

E-post: info.gavle@elite.se 

Webb: https://www.elite.se/sv/hotell/gavle/grand-hotel/ 

 

Scandic CH 

Scandic CH ligger i centrala Gävle endast en liten gågata bort och två minuters promenad till tågstationen. Hotellrestaurangen 

erbjuder många goda rätter och i baren kan du slappna av med en drink. Efter en äventyrsfylld dag kan du koppla av i bastun 

eller träna i ett modernt gym. 

 

Enkelrum/natt: 1019 kr 

Dubbelrum/natt: 1319 kr  

E-post: ch@scandichotels.com  

Webb: https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/gavle/scandic-ch  

  

Scandic Gävle Väst 

Scandic Gävle Väst ligger nära naturen med endast 5 minuters bilresa in till stadskärnan. Här kan du njuta av en god middag i 

restaurangen och koppla av med en drink i baren. Träna musklerna i ett modernt gym, ta ett dopp i poolen och varva ner i 

bastun.  

 

Enkelrum/natt: 1093 kr  

Dubbelrum/natt: 1393 kr  

E-post: gavle@scandichotels.com 

Webb: https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/gavle/scandic-gavle-vast 
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