
 

Hotell 
I Norrköping har vi reserverat flera rum för Kirurgveckan 2019. Det är först till kvarn som 
gäller. De förbokade rummen kommer att släppas 1-2 månader innan kongressen.  

Hotellbokningen gör du i direkt kommunikation med hotellet som instrueras nedan. Antingen 

hör du av dig via telefon eller via e-mail eller via en specifik länk till hotellets hemsida. 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.  

Vi vill uppmärksamma er om att dessa rabatterade priser inte går att få via andra 

hotellbokningssidor.  

Alla priser inkluderar 25% moms.  

En karta över var hotellen ligger hittar du här: www.googlemap.norrkoping 

 
Comfort Hotel Norrköping 
 
Konferenspris per natt inkl. moms och frukost  
Enkelrum: 1 564 SEK 
Dubbelrum: 1 772 SEK 

För att boka rummet med rabatterat pris, använd denna länk 
https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/ med bokningskod: 
KIRURGVECKAN2019 

Vid frågor kontakta hotellet på; Tel: +46 11 15 65 00 Email: co.norrkoping@choice.se 
 
Priserna är tillgängliga till och med 19 juni 2019 och i mån av plats. 
 
Avbokningsvillkor: fråga hotellet om avbokningsvillkor i samband med bokningen. 
 
Mer information om hotellet hittar du här: www.nordicchoicehotels.se/comfort 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1X10MqsIeGI_5H015A58NRSaAJm9wZ8iC&usp=sharing
https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/
mailto:co.norrkoping@choice.se
https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/norrkoping/comfort-hotel-norrkoping/


 
Scandic Norrköping City 
 
Konferenspris per natt inkl. moms och frukost  
Enkelrum: 1 450 SEK 
Dubbelrum: 1 650 SEK 

För att boka rummet med rabatterad pris, vänligen kontakta hotellet via 
https://www.scandichotels.se/norrkopingcity?bookingcode=BKIR190819 

med bokningskoden: BKIR190819  

Tel: +46 11 495 52 10 Email:  norrkopingcity@scandichotels.com   
 
Priserna är tillgängliga till och med 19 juli och i mån av plats. 
 
Avbokningsvillkor: fråga hotellet om avbokningsvillkor i samband med bokningen. 
 
Mer information om hotellet hittar du här: www.scandicnorrkopingcity  

 
 
 

Scandic Norrköping Nord 
 
Konferenspris per natt inkl. moms och frukost  
Enkelrum: 1 450 SEK  
Dubbelrum: 1 450 SEK 

För att boka rummet med rabatterad pris, vänligen kontakta hotellet via 
https://www.scandichotels.se/norrkopingnord?bookingcode=BKIR190819 

med bokningskoden: BKIR190819  

Tel: : +46 11 495 55 10 Email:  norrkopingnord@scandichotels.com   
 
Priserna är tillgängliga till och med 19 juli och i mån av plats. 
 
Avbokningsvillkor: fråga hotellet om avbokningsvillkor i samband med bokningen. 

https://www.scandichotels.se/norrkopingcity?bookingcode=BKIR190819
mailto:norrkopingcity@scandichotels.com
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/norrkoping/scandic-norrkoping-city
https://www.scandichotels.se/norrkopingnord?bookingcode=BKIR190819
mailto:norrkopingnord@scandichotels.com


 
Mer information om hotellet hittar du här: www.scandicnorrkopingnord 

 
 

 

Hotel President 

Konferenspris per natt inkl. moms och frukost  
Enkelrum: 995 SEK 
Dubbelrum: 1 145 SEK 

 

För att boka rummet med rabatterad pris, vänligen kontakta hotellet via telefon eller via e-
mail med bokningskoden: Kirurgveckan   

Tel: +4611-129520 Email: hotelpresident@profilhotels.se 
 
Priserna är tillgängliga till och med 19 juli 2019 och i mån av plats. 
 
Avbokningsvillkor: fråga hotellet om avbokningsvillkor i samband med bokningen. 
 
Mer information om hotellet hittar du här: www.hotelpresident  

https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/norrkoping/scandic-norrkoping-nord
mailto:hotelpresident@profilhotels.se
https://ligula.se/profilhotels/hotel-president/?gclid=EAIaIQobChMIiIGMlZya3wIVEM-yCh1sJQgAEAAYASAAEgJgmfD_BwE


 

 

Best Western Princess 

Konferenspris per natt inkl. moms och frukost  
Enkelrum: 1 450 SEK 
Dubbelrum: för 1 person 1 550 SEK; för 2 personer 1 750 SEK 

För att boka rummet med rabatterad pris, vänligen kontakta hotellet via telefon eller via e-
mail med bokningskoden: Kirurgveckan 

Tel: +46 11 28 58 40 Email: info@princesshotel.se 
 
Priserna är tillgängliga till och med 19 juli 2019 och i mån av plats. 
 
Avbokningsvillkor: fråga hotellet om avbokningsvillkor i samband med bokningen. 
 
Mer information om hotellet hittar du här: https://www.princesshotel.se/ 

 

 

 

mailto:info@princesshotel.se
https://www.princesshotel.se/


 

Elite Grand Hotel 

Konferenspris per natt inkl. moms och frukost  
Enkelrum: 1 740 SEK 
Dubbelrum: 1 840 SEK 

För att boka rummet med rabatterad pris, vänligen använd följande länk 

https://www.elite.se/sv/conference-reservations/norrkoping/grand-hotel/1603603b-9f83-4f3b-ac45-

adb363b102c2/ 

Tel: +46 (0) 11-36 41 00 Email: reservation.grandhotel@elite.se 
 
Priserna är tillgängliga till och med 19 juni 2019 och i mån av plats. 
 
Avbokningsvillkor: fråga hotellet om avbokningsvillkor i samband med bokningen. 
 
Mer information om hotellet hittar du här: www.norrkoping/grand-hotel 

 

https://www.elite.se/sv/conference-reservations/norrkoping/grand-hotel/1603603b-9f83-4f3b-ac45-adb363b102c2/
https://www.elite.se/sv/conference-reservations/norrkoping/grand-hotel/1603603b-9f83-4f3b-ac45-adb363b102c2/
mailto:reservation.grandhotel@elite.se
http://www.norrkoping/grand-hotel

