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.
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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.

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