
BEST WESTERN PLUS Sthlm Bromma   
 
Ett personligt hotell med ett unikt läge precis 
intill Bromma Flygplats. Våra gäster promenerar 
snabbt och enkelt 275 meter mellan hotell och 
flygplats och sparar därigenom både tid och 
pengar. Om gästen kommer med bil har vi en stor 
fri parkering. Byggnaden ritades av den kände 
arkitekten Paul Hedqvist och uppfördes 1946.  
Vi har nu varsamt låtit totalrenovera den delvis 
kulturminnesmärkta fastigheten som förvandlats 
till ett tidlöst hotell med en gedigen historia.

RUM 
Hotellet har 202 bekväma rum där det tidslösa  
klassiska möter modern design i en smakfull  
kombination. Vi erbjuder 6 olika rumskategorier. 
Naturligtvis ingår alltid supersnabbt WIFI.

RESTAURANG 
Hotellets hjärta heter BISTRO 46. Restaurang, bar 
och lounge som med fokus på råvaran och känsla 
för drycken, serverar rätter för alla smaker och 
tillfällen. Här kan man koppla av och njuta i en 
varm miljö.

TRÄNING 
Dagens affärsresenärer vill hålla sig i form och  
efterfrågar ofta bra träningsmöjligheter.  
Vi erbjuder ett välutrustat fitness center med 
tillhörande bastu och relax.  
I gymmet finns flera cardiomaskiner men även 
fria vikter. Hos oss är det alltid gratis att träna 
vilket du kan göra 24/7.

KONFERENS 
Högst upp i hotellet, direkt under takåsen finner 
man vår konferensvåning. Vår största lokal rym-
mer 180 personer i biosittning. Vi har även flera 
andra storlekar på lokaler för att kunna erbjuda 
den bästa lösningen för alla typer av möten.

LOUNGER 
På flera våningar har vi öppna lounger där vi 
bjuder på kaffe och te. Här kan man umgås och 
arbeta utanför sitt rum eller varför inte 
utnyttja om man har någon timme  
att slå ihjäl innan flyget lyfter. 
Hit är man välkommen även  
om man ej bor på hotellet.

Väl mött på  
BEST WESTERN PLUS 
Sthlm Bromma!

BEST WESTERN PLUS Sthlm Bromma
Ulvsundavägen 193
168 67 Bromma

Telefon: 08-684 48 400
E-post: info@sthlmbromma.se
Web: www.sthlmbromma.se


