Bygglärarkonferens
Jönköping 12-13 juni 2012

Hotell
Bygglärarkonferensen startar kl 09.00 på tisdagen med registrering och kaffe,
och sedan börjar själva programmet kl 09.30.
Konferensen avslutas kl 16.00 på onsdagen.
Här följer kort info om fem hotell som har kontaktats inför konferensen.
Alla hotell som föreslås ligger i närheten centralstationen och högskolan.
Hotell nr 1 - 4 ligger närmast högskolan och nr 5 något längre ifrån.
Räkna med ca 5 – 10 minuters promenad till högskolan för hotell 1-4,
taxi/buss rekommenderas till hotell nr 5.
Hotellens placering finns på kartan på sista sidan med nummer 1 – 5.
Rumspriserna är inklusive frukost.
Tänk på att tillgången på hotellrum minskar ju senare man bokar, det är normalt
”först till kvarn” som gäller. Hotellen har reserverat rum för vår konferens till ca en
månad innan konferensen, se mer information vid varje hotell.
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Hotell Savoy

Hotel Savoy är Jönköpings modernaste och mest designade hotell. Teknik, färg och form har kom
binerats till funktionella och spännande miljöer.
Hög standard och personlig service ger dig som gäst ett mycket bekvämt boende oavsett syfte med
resan. Hotel Savoy erbjuder en härlig relax och närhet till nöjen och övriga aktiviteter.
Som gäst har du tillgång till gratis trådlöst internet, den skotska puben Pipes Of Scotland och det
moderna brasseriet Sofiehof med svenska och internationella klassiker.

Här finns 20 enkelrum förbokade till priset av 849:-/natt,
bokas direkt på hotellet senast 12 maj

OBS ange bokningsnr 18341573 vid bokningen!
www.profilhotels.se/hotelsavoy
Brunnsgatan 13-15
553 17 Jönköping
Tel. 036 - 17 32 90
Fax. 036 - 17 32 95
E-post. hotelsavoy@profilhotels.se
57.7812, 14.1601
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Clarion Collection Hotel Victoria

Ett annorlunda förstaklasshotell med 90 rum och konferensmöjligheter, centralt beläget i gamla
Jönköpingskvarter. Gångavstånd till järnvägsstationen och centrum. Victoria har en speciell historia
som ni kommer att märka av. Det ligger i gamla Jönköpingskvarter och byggnadens ursprung är väl
bevarat, med många vackra och omsorgsfullt restaurerade detaljer. Här berättas också om tändstickorna, som gjorde Jönköping känt världen över.

Här finns 10 enkelrum förbokade till priset av 944:-/natt,
bokas direkt på hotellet senast 12 maj.
www.victoriahome.com
F E Elmgrens gata 5
553 16 JÖNKÖPING
Tel 036 - 293 79 40
Bokning: 036 - 712800
Fax: 036 - 715050
Epost: cc.victoria@choice.se
57.78232, 14.16051
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Scandic Portalen

Hotell Scandic Portalen har ett centralt läge i Jönköping nära Jönköpings järvägsstation, endast ett
par minuter från shoppning och populära sevärdheter. Missa inte ett besök till Tändsticksområdet
med museer eller Vättern med Jönköpings vackra natur.

Här finns 20 enkelrum förbokade till priset av 867:-/natt,
bokas direkt på hotellet senast 12 maj
uppge kod ALLTEK1206.
www.scandichotels.se/Hotels/Countries/Sverige/
Jonkoping/Hotels/Scandic-Portalen
Barnarpsgatan 6
551 16 Jönköping
Telefon: 036 - 585 42 00
Fax: 036 - 585 42 11
E-post: portalen@scandichotels.com
57,783155, 14,163094
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John Bauer Hotel

Alla våra rum har Business Class standard. Lite extra blir det om du väljer ett Deluxe rum eller vår
svit med egen ångbastu. Alla våra rum har trådlöst bredband bredband samt eget telefonnummer.
Vi har även allergi- och handikappanpassade rum.
Våra rum är utrustade med bl. a. bad eller dusch, telefon, strykcenter, minibar, hårfön och TV.

Här finns 20 enkelrum förbokade till priset av 795:-/natt,
bokas direkt på hotellet senast 1 juni.
www.johnbauer.se
Best Western John Bauer Hotel
Södra Strandgatan 15
550 02 Jönköping
Telefon: 036 - 34 90 00
Fax: 036 - 34 90 50
E-post: hotellet(a)johnbauer.se
57.7816, 14.1718
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A6 Hotell & Vandrarhem

Ett centralt boende med hög standard till bra pris, det är A6 Hotell & Vandrarhem.
Hos oss kan du välja på allt från enkelrum till familjerum med både hotell- och vandrarhemstandard.
Samtliga rum har antingen utsikt mot Rocksjön eller direkt tillträde till strandkanten. Det finns hiss
och miljön är rökfri och handikappanpassad. Välj buss nr 3, grön, mot A6.

Bokas direkt till hotellet/vandrarhemmet!
www.rocksjon.se/vandrarhem
Rekrytvägen 5
553 05 Jönköping
Telefon: 036 - 34 00 41
E-post: hotellet@rocksjon.se
57.7758, 14.1970
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Högskolan

3

4

5

A6 Hotell & vandrarhem finns vid Rocksjöns
norra strand, cirka 5
min med buss.

Samling vid Stora Hotellets
entré tisdag kl 18.15

