
Meetings at
Clarion Hotel grand

konferens med östersunds bästa läge
Välkommen till oss på Clarion Hotel Grand i 
Östersund. En central mötesplats för såväl resande 
som lokalbefolkning. Här har vi fokus på personlig 
service i en varm tillmötesgående atmosfär.

Hotellfakta
antal hotellrum
197 hotellrum, 400 bäddar

rumstyper
Standard dubbelrum, superior dubbelrum, deluxe 
dubbelrum och sviter. 

antal mötesrum
11

största mötesrum
Storön+Lövön, 140 pers. 

parkering
Tre varmgarage samt parkering på innergården. 

restaurang & bar
I vår populära restaurang Kitchen & Table, by 
Marcus Samuelsson erbjuder vi mat och dryck 
med spännande smakkombinationer. Upplev en 
kväll med fun dining! I Lobbybaren samlas locals 
sida vid sida med hotellgäster, alla dagar i veckan. 

relax, pool & träningsrum
Efter en intensiv dag kopplar ni av i vår härliga 
relaxavdelning med inomhuspool, bastu och 
träningsmaskiner.

läge
Vi erbjuder ett perfekt läge vid Stortorget i centrala 
Östersund. Shopping och sevärdheter utanför 
dörren. Ett par minuter till Storsjön och aktiviteter. 

kommunikationer
3 min. promenad från Västra Station och 10 min. 
från Centralstation. 10 min med bil eller taxi från 
Åre/Östersund flygplats. Flygbuss stannar 
utanför hotellets entré.



Möteslokaler
Vi erbjuder 11 möteslokaler med stor variation. Våra lokaler är tekniskt utrustade med flexibla lösningar 
vilket ger många möjligheter och användningsområden. Hos oss finns även uppskattade mingelutrymmen. 
Storsjöteatern med både salong och lokaler är belägen intill hotellet, i samma byggnad. 

mat, fika & personlig service
Vårt dedikerade konferensteam hjälper dig genom hela din mötesdag så att du kan känna dig trygg och 
fokusera på ditt. Vi har lång erfarenhet av att skapa såväl stora som små möten & event, anpassade utefter 
era behov. Vi brinner för spännande smaker i mat och fika, och att varje måltid och fikabuffé ska bli något 
alldeles extra. Ofta finner ni smaker från vårt kära Jämtland. 

kontakta oss
Kontakta oss gärna för mer information, offert och bokning. Välkomna!

ett lyckat möte 
En framgångsrik konferens kräver inte enbart rätt teknisk utrustning, god planering och ett professionellt 
genomförande. Vi strävar dessutom efter att med inspirerande atmosfär, personligt engagemang och god 
mat skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad och givande konferens.
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Konferenslokalerna 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 

nulla pariatur. 

 

Storön: emo enim ipsam voluptatem quia 

voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, 

sed quia consequuntur magni dolores eos 

qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

 

Lövön: Sed ut perspiciatis unde omnis 

iste natus error sit voluptatem 

accusantium doloremque laudantium, 

totam rem..  

 

Utöarna: Neque porro quisquam est, qui 

dolorem ipsum quia dolor sit amet, 

consectetur, adipisci velit, sed quia non 

numquam. 

 

Frösön: Ut enim ad minima veniam, quis 

nostrum exercitationem ullam corporis 

suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea 

commodi consequatur. 

 

Verkön: Quis autem vel eum iure 

reprehenderit qui in ea voluptate velit esse 

quam nihil molestiae consequatur, vel 

illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas 

nulla pariatur. 

 

Andersön: At vero eos et accusamus et 

iusto odio dignissimos ducimus qui 

blanditiis praesentium voluptatum deleniti 

atque corrupti quos dolores et quas 

molestias . 

 

Norderön: Et harum quidem rerum facilis 

est et expedita distinctio. Nam libero 

tempore, cum soluta nobis est eligendi 

optio cumque nihil impedit quo minus id 

quod maxime placeat facere possimus. 

 

Övrigt: Temporibus autem quibusdam et 

aut officiis debitis aut rerum necessitatibus 

saepe eveniet ut et voluptates 

repudiandae sint et molestiae non 

recusandae. Itaque earum rerum. 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