HOTELL
Inför Råd för framtiden 2018 har Brå reserverat ett antal rum på hotell som ligger i nära anslutning till konferensanläggningen,
Conventum, i Örebro. För att boka dessa rum mejlar eller ringer man respektive hotell och använder bokningskoden BRÅ2018.
Hotellen tillämpar principen ”först till kvarn” och vi rekommenderar därför att boka hotellrum så snart som möjligt. De
reserverade rummen kommer att reduceras successivt från och med mitten av februari. Varken Brå eller hotellen garanterar att
det finns tillgängliga rum vid bokningstillfället.
Hotellet behöver följande information för att kunna göra en bokning:
Ankomst- och avresedatum (Brå har reserverat rum 18-20 april)
Gästens namn
Telefon
E-post
Bokningskod: BRÅ2018
Kreditkortsnummer samt utgångsdatum (för garanti och betalning av rummet)

Nedan nämnda priser är per rum per natt, inklusive frukost och moms.
Scandic Grand Hotel
När du bor på Scandic Grand Hotel bor du i centrum med Conventum vägg i vägg. Hotellet välkomnar dig med helt nyrenoverade
rum.
Enkelrum/natt 956 kr
Tel: 019-767 43 00
E-post: orebrogrand@scandichotels.com
Webb: https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/orebro/scandic-grand-orebro

Livin City
Livin City Hotel är med sina ljusa och fräscha rum beläget i centrala Örebro och ligger inom gångavstång till de lokala
sevärdheterna så som Örebro Slott och pittoreska Wadköping.
Enkelrum/natt 898 kr
Dubbelrum/natt 1085 kr
Tel: 019-31 02 40
E-post: info@livin.se
Webb: http://www.livincity.se/

Livin Station
Livin Station Hotel finns i ett hus som uppfördes 1862, samtidigt som stationshuset på Örebro centralstation. Samtliga rum är
smakfullt inredda och inspirerade av olika tågstationer världen över.
Enkelrum/natt 1595 kr
Dubbelrum/natt 1795 kr
Tel: 019-31 02 40
E-post: info@livin.se
Webb: http://livinstation.se/

Clarion Hotel Örebro
Färgstarka hotellrum mitt i Örebro. Från Clarion Hotel Örebro har du staden utanför dörren. Vi älskar att sticka ut och är för andra
året i rad är vi med på Trip Advisors topp 25 lista för bästa servicehotell i Sverige. Välkomna till Clarion Hotel Örebro - Örebros
levande mötesplats.
Enkelrum/natt 1031 kr
Tel: 019-670 67 00
E- post: cl.orebro@choice.se
Webb: https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/orebro/clarion-hotel-orebro/

Elite Stora Hotellet Örebro
I en anrik byggnad från 1858, vackert belägen mitt i city intill Svartån och Örebro Slott erbjuder vi 133 moderna rum.
Enkelrum/natt 1033 kr
Tel: 019-15 69 90
E-post: reservations.orebro@elite.se
Webb: https://www.elite.se/sv/hotell/orebro/stora-hotellet/

First Hotel Örebro AB
First Hotel Örebro är ett familjeägt hotell med 71 rum. Alla rum har en personlig stil i färg och form. Hotellet ligger ca 15 minuters
promenad från Conventum.
Enkelrum/natt 1450 kr
Dubbelrum/natt 1650 kr
Tel: 019-611 73 00
E-post: boka@hotellorebro.se
Webb: https://www.firsthotels.se/hotell/sverige/orebro/first-hotel-orebro/

PJ Behrn Hotell i Örebro AB
Behrn Hotell är ett familjeägt, fristående hotell mitt i centrala Örebro beläget på nedre delen av Stortorget. Alla rum är personligt
inredda, inget rum är det andra likt.
Enkelrum/natt 960 kr
Dubbelrum/natt 1111 kr
Tel: 019-12 00 95
E-post: info@behrnhotell.se
Webb: https://www.behrnhotell.se/

City Hotel Örebro
City Hotell nära Conventum med bra parkerings möjligheter och en riktigt bra frukost.
Enkelrum/natt 845 kr
Dubbelrum/natt 1599 kr
Tel: 019- 601 42 00
E-post: info@cityhotelorebro.se
Webb: http://www.cityhotelorebro.se/

Clarion Collection Hotel Borgen
Hotellpärlan Clarion Collection Hotel Borgen ligger mitt i Örebro, precis vid Svartån. Här bor du i en anrik byggnad från 1800-talet,
med allt som staden har bjuda på runt hörnet.
Enkelrum/natt 1550 kr
Tel: 019-20 50 00
E-post: cc.borgen@choice.se
Webb: https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/orebro/clarion-collection-hotel-borgen/

