
LOCATION 
• 10 min till Arlanda Airport
• 20 min till Stockholm City
• 20 min till Uppsala City
• 0 min Scandinavian XPO

CAPACITY
• 421 hotellrum
• 2202 m2 mötesyta
• Mötesrum: 17 
• Bankettsal: 600 m2

AT YOUR SERVICE
• Gym & bastu
• Restaurang, bar & lounge
• Q Zone: 
  shuffleboard & fussball
• Gratis Wi-Fi
• Gratis Airport Shuttle 
• Gratis parkering

LET’S TALK!
• q.arlanda@choice.se
• choice.se/quality/arlanda

GO SOCIAL WITH US!
• @qualityhotelarlandaxpo

Say hi to the future
of meetings! 
THIS IS HAPPENING!
Vi bygger ett helt nytt hotelltorn och i höst hittar du oss
fullt nyrenoverat och i hjärtat av Scandinavian XPO, 
Sveriges nya mässarena med kapacitet för över 
5000 personer!

LOCATION - REGIONALT, NATIONELLT 
OCH INTERNATIONELLT! 
10 minuter till Arlanda Airport gör att vi kan samla 
besökare från Skandinaviens huvudstäder inom 
en timme. Airport shuttles går till och från hotell- 
entrén och parkering ligger i direkt anslutning.  
Vi har samlat världen vid din hotelldörr! 

EAT AND DRINK
Vi erbjuder mat- och dryckesupplevelser för alla 
tillfällen och vi brinner för närproducerade och
ekologiska råvaror. 



Meeting that matters!
QUALITY HOTELTM ARLANDA XPO

Hotellets optimala läge till Arlanda Airport och Scandinavian XPO möjliggör oändliga
mötesmöjligheter! Vår konferensavdelning passar perfekt för mässor, event, konferenser 
och möten och dessa är omsorgsfullt planerade för både besökare, utställare och 
arrangörer. I hotellets Q-Zone kan du utmana dina kollegor i en omgång shuffleboard 
eller fussball. Som en liten bonus serverar vi alltid mjukglass och popcorn till våra 
konferens- och mötesdeltagare. En garanterad succé!

SCANDINAVIAN XPO MÄSSHALLAR
• 3 mässhallar möjliggör 5000 besökare samtidigt
• Mässhallarna kan även delas av till mindre ytor
för att hantera events av alla slag och storlekar

EVENTSALEN
• 600 m2 stor
• Kapacitet 700 personer
• Perfekt för det stora mötet  
  eller bankettmiddagen

EVENTSALEN   KVM  BIO  SKOL  
E 1-3    600  400  310
E1      125   96
E2      125  96
E3      150  122

KONFERENSLOKALER  KVM  BIO  SKOL    BOARD
A    200,5    96  
A1    117    60
A2    83,5    36
B    122,5  96  60
B1    60  48  30
B2    62,5  50  30
C    15  109  70
C1    54  39  20
C2    97  70  50
D1    32     12 
D2    32     12 
F    17,5     8 
G    16     8 
H    56  30   24
3 st grupprum                  16     6

SW E E T D REAMS



Inom Nordic Choice Hotels delar vi en tradition och en kultur att göra mer än det 
som förväntas av oss - för gästerna, våra medarbetare, samhället och miljön. 
Vi kallar detta arbete för WeCare. WeCare är en del av vår identitet och av vår kultur, 
det är vi stolta över. Du kan läsa mer om vårt samhällsansvar på choice.se 
 
Om du väljer att hoppa över att städa ditt rum när du stannar längre än en natt, 
donarerar vi pengar till UNICEF och deras arbete mot människohandel. 

SW E E T D REAMS
WeCare, hållbarhet inom Nordic Choice Hotels

Pushing for change, because WeCare.


