
Hotellbokning Kirurgveckan 2018 

Hotellbokning 

Bokning av hotellrum sker genom mail- eller telefonkontakt direkt med hotellen eller via länk nedan. 

För att erhålla de angivna rabatterade priserna måste bokningskoden för respektive hotell anges. 

Koden för respektive hotell finns angivet nedan.  

Vid mailkontakt ange bokningskoden för det hotellet samt: 

Namn: 

Ankomstdatum: 

Avresedatum: 

Rumstyp: 

Faktureringsadress: 

Telefonnummer: 

Mailadress för bekräftelse: 

 

Av- och ombokning kräver direktkontakt med resp. hotell. Kontrollera avbokningsregler direkt med 

hotellet. Faktura adress ska vara hotell tillhanda senast 2 v. innan ankomst och fakturaavgifter kan 

tillkomma. Hotellrummen är bokningsbara till ett visst datum 1-2 månader innan konferensen. Efter 

det släpps rummen till allmänheten för bokning. Först-till-kvarn gäller. 

 

 

Karta med hotellen, möteslokalerna och tågstation. 

Större karta? Klicka på länken under kartan.   

https://drive.google.com/open?id=1WXduVJOm6z9yGoTGR79QOgZaBNjY_55p&usp=sharing  

 

För vandrarhem vänligen besök hemsidan för Helsingborg Convention & Event Bureau: 

http://helsingborgceb.com/ 
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Elite Hotel Mollberg 

 

Elite Hotel Mollbergs vackra fasad är en  

välkänd del av Stortorget, torget. Dess  

historia går tillbaka till 1900-talet och  

strömmar genom hela byggnaden.  

Hotellet erbjuder hög komfort i de olika  

rummen, helt renoverade under senare år. 

 
 Enkelrum: 1890,- 

Dubbelrum: 2090,- 
 
Bokas via mail:  
reservation.helsingborg@elite.se  
 
Ange bokningskod: 2147189 
Kirurgveckan 2018 

 
Klicka här för information om hotellet 

https://www.elite.se/sv/hotell/helsingborg/hotel-
mollberg/ 

 
 

 

 
 
Elite Hotel Marina Plaza 
 

Elite Hotel Marina Plaza har ett utmärkt  

läge intill centralstationen (Knutpunkten),  

där tåg, bussar och färjor avgår. 

 
Enkelrum: 1890,-    

Dubbelrum: 2090,-   

Bokas via mail:   

reservation.helsingborg@elite.se  

Ange bokningskod: 2300711   Klicka här för information om hotellet 

Kirurgveckan 2018 https://www.elite.se/sv/hotell/helsingborg/hotel-marina-plaza/ 
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Best Western Hotel Duxiana  

Best Western Hotel Duxiana ligger bara ett  

stenkast från centralstationen (Knutpunkten).  

Hotellet erbjuder rum med högkvalitativa sängar  

från sängtillverkaren DUX och frukostbuffé  

rankas topp tre i Sverige inom Best Western. 

Enkelrum: 1595,- 

Dubbelrum: 1695,- 

Bokas via mail:  

caroline.sjoberg@helsingborg.hotelduxiana.com  

Ange följande bokningskod:    Klicka här för mer information om hotellet 

Kirurgveckan 2018   www.helsingborg.hotelduxiana.com 

 

 
 
Clarion Grand Hotel 
 
Clarion Grand Hotel är ett framstående  

hotell med en unik historia och atmosfär.  

Hotellet har genomgått en omfattande  

renovering med ett fantastiskt resultat med  

modern design i en klassisk miljö mitt i centrum. 

Enkelrum standard: 1595,- 

Dubbelrum standard: 1795,- 

Bokas via mail alt. telefon:  

reservations.cl.grandhelsingborg@choice.se 

042-380400 

Ange följande bokningskod:    Klicka här för mer information om hotellet 

Kirurgveckan 2018   www.choice.se/clarion/helsingborg 
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Comfort Hotel Nouveau  

 
Comfort Hotel Nouveau är ett trendigt  

stadshotell med elegant design och moderna  

rum, samt en lobbybar. Hotellet ligger bara 500  

meter från centralstationen (Knutpunkten). 

Enkelrum: 1295,- 

Dubbelrum: 1445,- 

Bokas via mail: co.nouveau@choice.se  

alt via telefon: 042-371950 

    

Ange följande bokningskod:    Klicka här för mer information om hotellet 

Kirurgveckan 2018   www.choice.se/comfort/nouveau 

 

 

 
Radisson BLU Metropol  

Det nyöppnade Radisson BLU Metropol Hotel  

balanserar komfort och stil i Söderkvarteret i  

centrala Helsingborg. 

Enkelrum: 1790,- 

Dubbelrum: 1890,- 

 

Bokas via länk:  

Klicka här för att boka 

https://www.radissonblu.com/booking-

entrance?language=en&sitaCode=JHEZD&adults_room1=1&rooms=1&children_room1=0&arrival=20

/08/2018&departure=24/08/2018&paccode=KIRUR 

   Klicka här för mer information om hotellet 
   https://www.radissonblu.com/en/hotel-helsingborg 
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Hotel Helsing  
 
 
På Hotel Helsing ligger vackert belägen precis  
under den magnifika terrasstegen, mitt i  
Helsingborgs restaurangdistrikt. Hotellrummen  
är inredda i klassisk stil med personlig touch. 
 
Måndag och torsdag natt: 

Standardrum: 1770 kr 1 person och 970 kr för 2 personer 

Superiorrum: 1970 kr för 1 person och 2170 kr för 2 personer 

Tisdag och onsdag natt: 

Standardrum: 2070 kr, 1 person och 2270 kr för 2 personer 

Superiorrum: 2170 kr, 1 person och 2370 kr för 2 personer 

Bokas via mail: reception@helsingborg.se 

Ange följande bokningskod:    Klicka här för information om hotellet 

Kirurgveckan 2018   www.hotelhelsingborg.se 

 

 
 

 

Scandic Helsingborg Nord 

Hotellet ligger ca 5 km från centrum med  

fräscha nyrenoverade rum och god frukost. 

Enkelrum: 1490,- 

Dubbelrum: 1690,- 

Bokas via mail:  

helsingborg@scandichotels.com 

Ange följande bokningskod:    Klicka här för information om hotellet 

Kirurgveckan 2018   www.scandichotels.com/helsingborgnord 
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