QUALITY HOTEL FRIENDS
- EVENTHOTELLET FÖR DE STORA ÖGONBLICKEN

Välkommen till eventhotellet Quality Hotel Friends! Vi öppnade den 31 augusti 2013 och erbjuder logi och
lokaler i en unik evenemangsmiljö i Arenastaden. Arenastaden ligger i Solna, norr om Stockholm, grannar
med Mall of Scandinavia och med nationalarenan Friends Arena.
Vår målsättning är att bli Arenastadens vardagsrum. Vi erbjuder en ombonad och levande mötesplats.
Ta en kaffe eller ett glas vin i lobbybaren Bar X, ät middag i Brasserie X på 25:e våningen med oslagbar
utsikt över Stockholm eller njut av vår frukostbuffé i In Between. Ett vardagsrum där du som reser till
Arenastaden vilar upp dig efter en shoppingrunda i Mall of Scandinavia eller laddar inför
konserten på Friends Arena. Här är alla välkomna!

Information om tillgängligheten på Quality Hotel Friends
•
•
•
•

•
•
•
•

Utanför hotellet finns parkeringsplatser (OBS ej förbokningsbara) varav en
handikappanpassad parkeringsplats på markplan. Vid full parkering hänvisar vi till
Arenagaraget, infart från Evenemangsgatan.
Hotellets huvudentré ligger på våning 3, Eventsalen på våning 4 och
konferenslokaler på våning 5. Hotellentrén har god tillgänglighet och entredörrar
kan ställas upp om detta krävs (dubbeldörrar).
Dörren till huvudentrén är 2 m bred och hissarna 1,10 m breda.
Hotellet har 3 st restauranger: Lobbybaren Bar X vid entreplan, där serveras
enklare rätter samt dryck. InBetween på våning 4, där serveras frukostbuffé
samt förbeställda måltider för grupper. Högst upp på våning 25 finns hotellets
a la Carte restaurang Brasserie X.  
Hotellet har 25 våningar med hotellrum fördelat på vån 6-25. För att ta sig
mellan våningsplanen åker man enklast med någon av våra 5 rymliga hissar
(trappor finns).
På varje allmänt våningsplan (3, 4, 5, 25) finns handikappsanpassade toaletter
och inga trösklar.
Samtliga ytor på konferensplan är tillgängliga via ramp.
Hotellrummen
Hotellet har 33 handikappanpassade rum, varav 13 med plats
för permobil:
Rumstyp

•
•
•
•
•
•
•
•

Stol/sv. radie

Antal

Standard dubbelrum - 2 X 105 cm säng

Dusch

Permobil/1500 mm

13

Standard dubbelrum - 2 X 105 cm säng

Dusch

Rullstol/1300mm

20

Entrén till rummen är 91 cm bred när dörren är öppen.
Rummen har trägolv och inga trösklar.
Lysknappen kan nås från en rullstol.
Garderobens hyllor nås från en rullstol.
En rullstol går in under skrivbordet.
Rummen har två enkelsängar som kan skjutas isär.
Sängarna står på ben.
Hörslinga finns tillgängligt i våra eventsalar, dessa måste förbokas.
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