FIRST HOTEL NORRTULL

Specialpris för FÖRENINGAR och FÖRBUND på
FIRST HOTEL NORRTULL
15% rabatt på boende*
För att boka, kontakta hotellet direkt:
+46 (0)8 300 350 / info@hotelnorrtull.se
Uppge kod: FHFF2018
* Rabatten avser individuella bokningar och kan ej
kombineras med andra erbjudanden eller avtalspriser.
För 10 rum eller mer erbjuder vi gruppriser.
First Hotel Norrtull ligger i den historiska och K-märkta
byggnad som uppfördes 1923 i syfte att verka som Sveriges
centrallager av vin och sprit. Här bestämdes Sveriges
alkoholutbud, importerade viner provades och egna
smaksättningar skapades. Idag erbjuder vi ett fullservicehotell
med 125 hotellrum, restaurang och unika ytor för konferens,
event och festvåning.
First Hotel Norrtull ligger i stadsdelen Vasastan, centralt i
Stockholm. Flygbussarna från Arlanda stannar precis utanför
entrén, och inom ett par kvarter finns både tunnelbana,
bussar och pendeltåg. Reser du med bil parkerar du smidigt
och lätt i garaget (Q-park) som ligger under hotellet, därifrån
tar du hissen direkt upp till receptionen.

I närheten
Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset
Flygbussarna – 0m
Lokalbussar 57 och 507 – 0m
Parkeringsgarage, Q-Park – 0m
Pendeltåg Odenplan, uppgång Vanadisvägen – 350m
Hagaparken – 1km
Stockholms Centralstation – 2.3km, 1 hållplats med pendeltåg
Mall of Scandinavia & Friends Arena – 3.8km, 1 hållplats med pendeltåg.
Stockholmsmässan i Älvsjö – 11km, 4 hållplatser med pendeltåg.
First Member lojalitetsprogram
Medlemskapet är kostnadsfritt och ger dig som gäst en rad fördelar när
du bor på First Hotels. Ansök via vår hemsida www.firsthotels.se eller
direkt på hotellet nästa gång du bor hos oss.
När du är gäst hos First Hotel Norrtull erbjuder vi dig som
First Member dessutom upp till 100 kr rabatt på en varmrätt i vår
restaurang.
Brasseri Norrtull
Hotellets restaurang, Brasseri Norrtull, erbjuder menyer med svenska klassiker,
guldkorn från kontinenten och våra egna brasseriefavoriter.
Vi förvaltar byggnadens dryckeshistoriska arv med ett brett utbud av öl,
sprit och vin på glas. Läs mer på www.brasserinorrtull.se

Varmt välkomna till FIRST HOTEL NORRTULL!
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